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УВОДНИК

Огледалце, огледалце...
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Да је зла краљица имала медије, уместо огледала, Снежана никад не 
би дочекала свог принца. Бар не жива...

Последња подела средстава за медије од стране Града 
Сремска Митровица, на конкурсу за пројектно 
финансирање (трећа подела ове године, у износу од 

неких осам милиона динара), изазвала је различите коментаре 
код оних који су на конкурсу учествовали. Што је очекивано, јер 
постоје бар три групе у које се могу сврстати, како задовољни, 
тако и незадовољни представници медија, како штампаних, 
тако и електронских.

Прву чине они власти и потребни и омиљени, јер свака 
власт воли медије на један специфичан начин. То је као она 
прича о злој краљици која је са двора протерала Снежану, 
оставивши је у шуми да живи са  патуљцима. Та госпоја је, 
сећамо се сви те бајке, имала чаробно огледалце које је на 
питање власнице „ко је најлепши на свету“, одговарало да је то 
ипак лепа Снежана. Зато су огледала поразбијана, а њих су 
заменили медији. И власт је задовољна, јер унапред зна 
одговоре на небулозна питања о сопственој лепоти, памети и 
поштењу.

Другу групу чине они медији који власти можда баш и нису 
најнеопходнији, али су свакако послушни, а послушан пас се 
увек награди неком коском. Свако воли кад му се маше репом, 
јер тад не мора сам да маше.

У грубој подели, има ту и нека трећа група; то су они 
незадовољници који су добили неку цркавицу, или нису добили 
ништа. У тој трећој групи се налазе они које не воли ниједна 
власт, јер да није те треће групе, ко би злој краљици рекао да 
негде у дубокој шуми, у колиби са седам патуљака живи лепа 
Снежана, која је од краљице и млађа и лепша. Шта да се ради. 
Што би рекао Арсен: Увек има трећи, тај трећи који зна...

Али, да је у оно време било медија, а не само огледала, 
неке уважене персоне никад не би биле у ситуацији да се 
увере каква је стварност.

Џаба су се новинари надали да ће укидањем (пара)
државних медија и увођењем суфинансирања  пројеката од 
јавног значаја, добити већу слободу. Десило се управо 
обрнуто. У комисијама чији се чланови строго контролишу од 
стране „послодавца“, често седе некомпетентни и подмитљиви 
појединци, а кад се томе дода и самовоља властодржаца, 
јасно да ће паре добити само онај који „везује коња где му ага 
каже“.

Већ годинама средства за пројекте које тешко да је ико икад 
видео, добијају сасвим одређени миљеници. А овој братији се, 
међу штампаним медијима прикључио и један који је 
незанимљивији чак и од чувених „Сремских новина“, чија је 
ваљда једина препорука пред властодршцима то  да се, како 
сами кажу, „не баве политиком“? Можда се баве тамбурањем, 
или каквом другом секцијском активношћу? 

Захваљујући медијима и пројектном финансирању, чак су 
и бајке за децу постале субверзивне. Уместо поучне 
бајке о Снежани и седам патуљака, добили смо 

„смрдљиву бајку“, у којој није пожељно ни да власт види своје 
сопствено лице. Јер, шта ту ко има да ремети хармонију 
власти? Као да је њој мало своје муке, у настојањима да нам 
створи светлију будућност? Умемо баш да будемо 
незахвални!

Што се бајке о Снежани и седам патуљака тиче... Да је зла 
краљица имала медије, уместо огледала, Снежана никад не 
би дочекала свог принца. Бар не жива...
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СЛА ЂАН МАН ЧИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ РУМА

Отварамо фабрике
и у селима 

Крај го ди не је при ли ка да се су ми
ра шта је ура ђе но у го ди ни на 
из ма ку ка да је реч о раз во ју рум

ске оп шти не, ин ве сти ци ја ма, но вим 
рад ним ме сти ма, по бољ ша њу усло ва 
жи во та гра ђа на, али и то ме шта се 
пла ни ра у на ред ној го ди ни. То је и 
те ма на шег раз го во ра са пр вим чо ве
ком рум ске оп шти не Сла ђа ном Ман
чи ћем.

М НО ВИ НЕ: Ко ли ко је ин ве сти ци ја 
би ло у овој го ди ни? Шта се гра ди , 
ко је фир ме су по че ле са про из вод

њом и ка кви су пла но ви за сле де ћу 
го ди ну?

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ: Го ди на ко ја се 
бли жи кра ју мо же се сма тра ти успе
шном, ка да је реч о ин ве сти ци ја ма у 
на шој оп шти ни. На ја ви ли смо че ти ри 
ин ве сти ци је ко је се при во де кра ју и 
по чет ком 2017. го ди не ће би ти отва ра
ње тих фа бри ка. Кон крет но, ми слим 
на фа бри ку ко ју гра ди не пал ска ком
па ни ја „Си но вејшн гру па“ ко ја ће упо
сли ти 409 рад ни ка и у фе бру а ру би 
тре ба ло да поч не са ра дом. Фран цу
ски „Ха чин сон“ при во ди кра ју град њу 

сво је дру ге фа бри ке, за вр ше так се 
оче ку је нај ка сни је до мар та, и она би 
тре ба ла да упо сли око 400 ли ца. У том 
но вом по го ну већ је 76 љу ди на обу ци. 
У До брин ци ма сво ју фа бри ку гра ди 
ита ли јан ска фир ма „Ла Ли неа Вер де“ 
ко ја ће упо сли ти пре ко 100 љу ди. Бит
но је да љу ди оста ну у се ли ма и да 
ра де, би ће ан га жо ва ни и ко о пе ран ти 
да уго ва ра ју са њи ма про из вод њу, што 
је до дат ни по сао за по љо при вред ни
ке, уз обез бе ђен пла сман и за га ран то
ва ну це ну. Че твр та је до ма ћа ком па ни
ја „Ру ме кон“, ко ја за вр ша ва свој обје

Го ди на ко ја се 
бли жи кра ју
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кат на Рум ској пе тљи и ко ја ће, та ко ђе, 
за по сли ти 100 рад ни ка. Ра ду је и 
чи ње ни ца да не је ња ва ин те ре со ва ње 
за ин ве сти ци је на те ри то ри ји на ше 
оп шти не, та ко да смо про да ли фир ми 
„ММ Фрутс“ из Бе о гра да два хек та ра 
где ће се гра ди ти фа бри ка за про из
вод њу ам ба ла же за во ће, а град ња 
по чи ње на ред не го ди не. У Рад ној зо ни 
За пад код „Ру ме на“ у то ку је про це ду
ра око про да је зе мљи шта за че ти ри 
ин ве сти то ра. Фир ма из Ру ме је за ин те
ре со ва на за фа бри ку бе то на, „АМЦ“ 
про ши ру је свој по гон, „Ма тис“ из Ива
њи це је до ста вио пи смо о на ме ра ма 
за ку по ви ну два хек та ра и рум ски 
„Фре зал“ ку пу ју у тој зо ни је дан хек тар 
гра ђе вин ског зе мљи шта. Ово зе мљи
ште је др жав но вла сни штво па по сту
пак про да је во ди Ди рек ци ја за имо ви
ну Ре пу бли ке Ср би је.

Ка ко сте за до вољ ни ра дом фир
ми ко је су по че ле про из вод њу? Да 
ли се при др жа ва ју пот пи са них уго
во ра и ко ли ко је ове го ди не упо сле
но укуп но рад ни ка, ако зна мо да је 
про шле го ди не би ло ре чи о око 
1.500 но вих рад них ме ста?

Фир ме по шту ју до го во ре не оба ве зе, 
а „Ха чин сон“ и „Хелт кер“ су упо сли ли 
и ви ше од пла ни ра ног бро ја рад ни ка, 
што нас ра ду је. Ка ко се сма њу је не за
по сле ност и за ра де рад ни ка ра сту, јер 
се у овом мо мен ту тра жи до бар рад
ник, а то мо ра да се пла ти. Не сто ји 
при мед ба да се ра ди за ми ни ма лац, 
го то во у свим ком па ни ја ма ко је су 
отво ре не нај ни жа пла та је 28.000, 
29.000 ди на ра, има их и до 40.000, а 
„Ал бон“ др жи при мат у за ра да ма са 
пла та ма од 50.000 до 60.000 ди на ра. 
И „Кал це до ни ја“, ко ја је има ла убе
дљи во нај ни же за ра де, са да мо ра да 
по ве ћа ва пла те и ми слим да за ра де 
ни су на ни воу ми ни мал ца. На рав но, 
за са да је сва ка за ра да, у од но су на 
по тре бе још увек ма ла, али су у ова
квим усло ви ма ипак при стој не и 
ми слим да су за по сле ни у ве ћи ни тих 
фир ми за до вољ ни. Ми слим да ће и 
убу ду ће пла те ра сти, јер је стал на 
по тре ба за рад ни ци ма, та ко да се 
ор га ни зу ју и раз го во ри по се ли ма, али 
до ла зе и не за по сле ни из дру гих 
оп шти на и то нас ра ду је. Љу ди се сва
ко днев но за по шља ва ју, сто је на фир
ма ма огла си да се стал но тра же рад
ни ци од ре ђе них про фи ла. Да кле и ове 

го ди не би ће око 1.000 но вих рад них 
ме ста ка ко смо и на ја ви ли. С об зи ром 
на то да ове че ти ри фа бри ке по чи њу 
са ра дом по чет ком сле де ће го ди не 
си гур но је да ће мо за по сли ти још око 
1.000 љу ди, ако не и ви ше. У то ку су 
раз го во ри са још не ким ин ве сти то ри
ма, али овај број је си гу ран. Да кле, 
има ме ста за оне ко ји хо ће да ра де. 
Ви ди мо да су пу ни ауто бу си ко ји во зе 
рад ни ке на по сао, као и пар кин зи 
ис пред тих фа бри ка, што ме ра ду је.

По ве ћа њем за по сле но сти при ли
ви у бу џет од за ра да ра сту, пр ви пут 
по сле ви ше го ди на по сто ји су фи цит 
у бу џе ту, ту су и сред ства од Вла де 
Ср би је, а и Кан це ла ри ја за ло кал ни 
еко ном ски раз вој, од ско ра Оде ље
ње, ра ди на про јек ти ма од ко јих се 
до ста њих фи нан си ра сред стви ма 
Европ ске уни је.

При ход на стра на на шег бу џе та je на 
до бром ни воу, ни ком ништа не ду гу је
мо, ли квид ни смo. По из ве шта ју о 
из вр ше њу бу џе та за де вет ме се ци 
ви ди мо да смо, кроз но ва за по шља ва
ња, ско ро ду пли ра ли при ход од по ре за 
на за ра де и при ка за ли су фи цит у 
бу џе ту у из но су од 131 ми ли он. Не ма
мо про бле ма са фи нан си ја ма, све сво
је оба ве зе из ми ру је мо на вре ме. Пре
ко 35 ми ли о на евра ушло је у на шу 
оп шти ну у прет ход не две го ди не, што 
кроз ин ве сти ци је, што кроз суб вен ци је 
Вла де Ср би је, ко је су и до при не ле да 
се те ин ве сти ци је ре а ли зу ју. Гра ђа ни 
су до бро из ми ри ва ли сво је оба ве зе 
по ре за на имо ви ну због при хва тљи вих 
сто па ко је смо од ре ди ли и кон ста то ва
ли смо, чак и опо зи ци ја, да су то до бри 
по ка за те љи. Бит но је да ра ди мо до бру 
ствар у ин те ре су свих гра ђа на и да 
има мо до ста сред ста ва у бу џе ту за 
оно што нам је по треб но.

Не дав но је одр жан са ста нак са 
пред став ни ци ма ме сних за јед ни ца.

Тра жи ли смо од њих да нам ка жу 
шта им је по треб но, да уврстимо у 
но ви бу џет. Сви су се не што сне би ва
ли, као да ни су на ви кли да им се ну де 
сред ства да ре ше не ке зна чај ни је про
бле ме, ва жне за њи хо ве ме сне за јед
ни це. Има мо мо гућ но сти, по ди гли смо 
све по зи ци је у бу џе ту за на ред ну го ди
ну, пла ни ра мо да гро тих па ра вра ти мо 
кроз ин фра струк ту ру, сре ђи ва ње ули
ца. Опре де ли ли смо 300 ми ли о на 
ди на ра за из град њу пу те ва. Ма ло ко ја 
оп шти на у Ср би ји је то ли ко сред ста ва 
из дво ји ла за те на ме не. Сва  издва ја ња 
за со ци јал ну за шти ту, удру же ња, шко
ле, кул ту ру, спорт ске клу бо ве, ме сне 
за јед ни це, по ди же мо за од ре ђе ни про
це нат. Па ре гра ђа на же ли мо да вра ти
мо ме шта ни ма. За то смо и одр жа ли тај 
са ста нак са пред сед ни ци ма са ве та 
ме сних за јед ни ца, јер су они у ди рект
ном кон так ту са гра ђа ни ма и зна ју шта 
им је нео п ход но. Све што су пред ло жи
ли на ћи ће сво је ме сто у бу џе ту и би ће 
ре а ли зо ва но то ком на ред не го ди не.

Смиља Џакула

Став ло кал не са мо у пра ве је да јав на 
пред у зе ћа тре ба да се афир ми шу и 
по слу ју на тр жи шту, а не да че ка ју по моћ 
ка ко би по кри ва ли гу бит ке и на до ме сти
ли од ре ђе на сред ства. 

Са да је лак ше и јав ним пред у зе ћи ма, јер 
ми све сво је оба ве зе пре ма њи ма, али и 
уста но ва ма и шко ла ма, из ми ру је мо на вре
ме. Све њи хо ве услу ге пре ма на ма пла ћа
мо на вре ме, и то ва жи и за „Ко му на лац“, 
„Во до вод“, „Гас  Ру му“, „Стам бе но“ и за то 
им је лак ше. Не же ли мо да они то зло у по

тре бља ва ју, јер и они тре ба да да ју до при
нос да овај град и оп шти на кроз њи хо ве 
услу ге до би је трет ман ка кав тре ба. Не ће
мо да до зво ли мо да јав на пред у зе ћа не на
мен ски тро ше сво је ре сур се и фи нан сиј ска 
сред ства, же ли мо да се мо дер ни зу ју, да 
услу ге бу ду ква ли тет не и да гра ђа ни бу ду 
за до вољ ни. Не ће мо да до зво ли мо да 
пред у зе ћа ква ре ту до бру сли ку Ру ме ко ја 
по сто ји, за то тра жи мо од њих да до бро 
ра де свој по сао, да да ју мак си мал ни 
до при нос за оно за шта су и пла ће ни.

Јав на пред у зе ћа на тр жи шту

Не ма мо про бле ма
са фи нан си ја ма,

све сво је оба ве зе 
из ми ру је мо на вре ме. 

Пре ко 35 ми ли о на
евра ушло је у на шу 
оп шти ну у прет ход не 
две го ди не, што кроз 

ин ве сти ци је, што кроз 
суб вен ци је Вла де 
Ср би је, ко је су и

до при не ле да се те 
ин ве сти ци је ре а ли зу ју

У До брин ци ма сво ју 
фа бри ку гра ди

ита ли јан ска фир ма
„Ла Ли неа Вер де“ ко ја 

ће упо сли ти пре ко
100 љу ди. Бит но је да 
љу ди оста ну у се ли ма 

и да ра де, би ће
ан га жо ва ни и
ко о пе ран ти да

уго ва ра ју са њи ма
про из вод њу
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ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Ин ђи ја по ста је
ве ли ко гра ди ли ште

Ни је би ло ла ко пред став ни ци ма 
но вог ло кал ног ру ко вод ства да 
се из бо ре са свим про бле ми ма 

по пре у зи ма њу од го вор но сти за да
ље функ ци о ни са ње Оп шти не Ин ђи ја 
на кон ово го ди шњих ло кал них из бо ра. 
У по след њих шест ме се ци, ка ко ка
же Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти
не Ин ђи ја, „ла вов ски“ су се бо ри ли са 
свим про бле ми ма ко је су на сле ди ли од 
прет ход ни ка. Пра зна оп штин ска ка са 
са мо је је дан од про бле ма са ко ји ма су 
се су сре ли, али и нај ве ћи, јер је до ве
де но у пи та ње да ље функ ци о ни са ње 
це лог си сте ма. 

 До стој но смо се но си ли са свим за
те че ним про бле ми ма и ми слим да ни ко 
од су гра ђа на на сво јој ко жи ни је осе тио 
да би ло ко ји сег мент не функ ци о ни ше. 
Чак смо за ве о ма крат ко вре ме ус пе ли 
да ре ши мо не ке од кру ци јал них про
бле ма. Уред но во до снаб де ва ње ни је 
до ве де но у пи та ње ни јед ног тре нут
ка, то ком ле та. Пр ви пут ове го ди не, 
по сле ни за прет ход них, ни смо има ли 
ре стрик ци је, пу ште ни су у рад и но ви 
бу на ри. Ин тен зив но ра ди мо на оспо со
бља ва њу фа бри ке во де. Тај по сао ни
је ни ма ло лак, али смо му мак си мал но 
по све ће ни  ка же пр ви чо век Оп шти
не Ин ђи ја го во ре ћи о ура ђе ном то ком 
2016. го ди не и до да је:

 При кљу чи ли смо вр тић у Ули ци Ду
ша на Јер ко ви ћа у Ин ђи ји на град ску 
ка на ли за ци о ну мре жу, што на ши прет
ход ни ци ни су ус пе ли да ура де го ди на
ма уна зад. 

Гак ис ти че да ће у на ред ној го ди ни 
ин тен зив но ра ди ти, као и до са да, на 
то ме да оп шти ну до ве ду у за до во ља
ва ју ће ста ње.

 Оп шти ну Ин ђи ја ће мо до ве сти у та
кво ста ње да ће мо мо ћи да ис пра ти мо 
и нај ма ње по тре бе на ших су гра ђа на, 
ка ко кроз фи нан сиј ски та ко и кроз ор
га ни за ци о ни део. Же ле ли смо да пре
у зме мо од го вор ност и да по ка же мо да 
мо же бо ље, и сва ко ко упо ре ди си ту а
ци ју пр вих шест ме се ци са дру гим де
лом ове го ди не, схва ти ће ко ли ко смо 
за и ста по све ће ни по слу, као и да смо 
увек на услу зи гра ђа ни ма – на во ди 
пред сед ник Оп шти не.

Не до ста так про је ка та са ко ји ма би 

се апли ци ра ло код по кра јин ских и ре
пу блич ких вла сти, та ко ђе је је дан од 
про бле ма са ко ји ма се су сре ло но во 
оп штин ско ру ко вод ство по пре у зи ма њу 
од го вор но сти за да ље функ ци о ни са ње 
оп шти не Ин ђи ја.

 Не до ста так про је ка та ста вио нас 
је у дру ги план у по ре ђе њу са дру гим 
срем ским оп шти на ма ка да је у пи та њу 
рас по де ла сред ста ва из по кра јин ских и 
ре пу блич ких фон до ва. Ми смо већ са
да пред ви де ли из ра ду про је ка та и пла
ни ра мо да ре а ли зу је мо пре ко 30 ка пи
тал них про је ка та на те ри то ри ји це ле 
оп шти не. Ни јед но се ло не ће би ти за по
ста вље но и већ ра ди мо на ин ду стриј
ским зо на ма у Ин ђи ји и Бе шки, јер су 
то две ка пи тал не ства ри – ис ти че Гак.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја на ја
вљу је до ла зак пр вог ин ве сти то ра у 
2017. го ди ни ко ји би тре бао да гра ди 

сво је по стро је ње на зе мљи шту по вр
ши не два хек та ра.

 Мно го смо раз го во ра са по тен ци
јал ним ин ве сти то ри ма оба ви ли у прет
ход них шест ме се ци и са да оче ку је мо 
из град њу јед не фа бри ке, али о то ме 
ће мо де таљ ни је го во ри ти ка да пот пи
ше мо ку по про дај ни уго вор. Ни јед на ин
ве сти ци ја ни је бе зна чај на, то сам ви ше 
пу та по но вио. Сва ко но во рад но ме сто 
за нас је бит но. Си гу ран сам да ће мо 
на кон че тво ро го ди шњег ман да та има
ти исти број за по сле них као и у оп шти
ни Ста ра Па зо ва по сле истог пе ри о да 
 ка же он ис ти чу ћи да се уско ро оче ку је 
усва ја ње бу џе та оп шти не Ин ђи ја за на
ред ну го ди ну.

 Бу џет ће ап со лут но по ред со ци јал
ног де ла би ти и ин ве сти ци о ни   ка же 
за крај Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп
шти не Ин ђи ја. М. Ђ. 

Си гу ран сам да ће мо на
кон че тво ро го ди шњег ман
да та има ти исти број за
по сле них као и у Оп шти ни 
Ста ра Па зо ва у истом пе
ри о ду
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ДРА ГО ЉУБ ТРИ ФУ НО ВИЋ, в. д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија

Од великог губиташа
до по зи тив ног по сло ва ња
Дра го љуб Три фу но вић, вр ши лац 

ду жно сти ди рек то ра ЈКП „Во до
вод и ка на ли за ци ја“ на ту функ

ци ју име но ван је кра јем ју на ове го ди
не. Ка ко и сам ка же, по пре у зи ма њу 
ду жно сти за те као га је дуг од 8,86 
ми ли о на ди на ра. Пре ти ле су ре стрик
ци је у во до снаб де ва њу гра ђан ства и 
при вре де, али пред у зи ма њем од ре ђе
них ко ра ка ус пе ли су да одр же нор мал
но снаб де ва ње во дом то ком лет њег 
пе ри о да у свим на се ље ним ме сти ма у 
оп шти ни Ин ђи ја, што ни је био слу чај 
од 2009. го ди не до та да.

 Био сам ја ко не за до во љан ста њем 
у „Во до во ду и ка на ли за ци ји“ ка да сам 
пре у зео ду жност ди рек то ра. Пред у зео 
сам од ре ђе не ко ра ке и наш за да так је 
био, што смо и обе ћа ли гра ђа ни ма, да 
обез бе ди мо до вољ не ко ли чи не ква ли
тет не и ис прав не во де, као и не сме та
но во до снаб де ва ње. То ком ју ла при
сту пи ли смо из град њи по ве зног це во
во да на бу на ри ма Б20 и Б21 и тај 
по сао окон ча ли у ре корд ном ро ку соп
стве ним сред стви ма. То је обез бе ди ло 
ста бил ност у во до снаб де ва њу – на во
ди Три фу но вић.

М НО ВИ НЕ. За те кли сте дуг од 
ско ро де вет ми ли о на ди на ра? Ка ква 
је си ту а ци ја да нас?

ДРА ГО ЉУБ ТРИ ФУ НО ВИЋ: На 
де ве то ме сеч ном об ра чу ну смо тај дуг 
сма њи ли на 1,38 ми ли о на ди на ра. Ову 
по слов ну го ди ну ЈКП „Во до вод и ка на
ли за ци ја“ за вр ши ће са по зи тив ним 
по сло ва њем. Не мо гу са да да ка жем 
ко ли ко ће то би ти, по мо јој про це ни 
из ме ђу ми ли он и два ми ли о на ди на ра. 
Ми слим да је то ве ли ки успех за шест 
ме се ци ра да, јед но гу би та шко пред у зе
ће до ве сти у мо бил но ста ње и успе
шно ре а ли зо ва ти мно го ра до ва. Упо
шља ва њем на ше опе ра ти ве ура ди ли 
смо по ве зне це во во де на бу на ру Б20 и 
Б21, са мо фи нан си ра ли бу нар Б7/2 у 
Бе шки. Цен трал ни обје кат Пред школ
ске уста но ве „Бо шко Бу ха“ у Ин ђи ји 
по ве за ли смо на ка на ли за ци о ну мре
жу, на шта се че ка ло 16 го ди на, јер је 
био скуп и ком пли ко ван по ду хват. Ура
ди ли смо и при кључ ке за на ше при
вред ни ке у ју го и сточ ној рад ној зо ни, 
ка на ли за ци о ни при кљу чак за бу ду ћи 
ло ги стич ки цен тар „МБ транс“, то је 
по сао од 2,15 ми ли о на ди на ра. Све 
што смо ура ди ли обез бе ди ло је до дат
не при хо де са мом пред у зе ћу. Ре зул та
ти ма је до при не ла и дра стич но ве ћа 
на пла та до спе лих, а не на пла ће них 
ви ше го ди шњих по тра жи ва ња од при
вре де и гра ђа на.

На ко ји на чин сте ус пе ли да на пла
ти те по ме ну та за о ста ла по тра жи ва
ња?

Јед ном ве ли ком озбиљ но шћу, пре 
све га слу жбе за на пла ту по тра жи ва ња, 
а пре то га ре ор га ни за ци јом исте. Уло
жи ли смо по се бан на пор и за мо ли ли 
на ше гра ђа не и при вред ни ке да ду го ва
ња ко ја су има ли ис пла те, ка ко би нам 
по мо гли у ре ша ва њу тог про бле ма. 
„Во до вод“ не мо же да функ ци о ни ше 
уко ли ко не на пла ти утро ше ну во ду ко ју 
ис по ру чи. Ја се са да њи ма за хва љу јем 
што су схва ти ли на ше мол бе, јер смо 
ус пе ли да вра ти мо пред у зе ће у ли квид
но ста ње и на пла ти мо у прет ход них 

шест ме се ци око 30 ми ли о на ди на ра 
ду го ва ња из ра ни јег пе ри о да.

Да би ква ли тет во де био бо љи и 
не сме та но се од ви ја ло во до снаб де
ва ње нео п ход но је оспо со би ти 
по стро је ње (фа бри ку) за пре ра ду 
во де. До кле се сти гло са тим по слом?

Фа бри ка во де је из у зет но про бле ма
ти чан и спо ран про је кат. При о ри тет за 
нас је пу шта ње у рад тог по стро је ња 
ка ко би смо до би ли ста би ли за ци ју у 
во до снаб де ва њу и обез бе ди ли ап со
лут ни ква ли тет во де. Фа бри ка во де је 
пи та ње за оне ко ји су у прет ход ном 
пе ри о ду во ди ли град. То је про је кат из 
2009. го ди не, а са да је ско ро 2017. го ди
на и још увек се на ла зи у не де фи ни са
ном ста њу. Упра ва за ка пи тал на ула га
ња АП Вој во ди не, на кон про бле ма са 
хе миј ском не ис прав но шћу во де 2014. 
го ди не у Ин ђи ји, опре де ли ла је 27 ми ли
о на ди на ра за ре кон струк ци ју, дез ин
фек ци ју и сер ви си ра ње опре ме по сто је
ћег по стро је ња. Про блем је на стао још 
у 2015. го ди ни ка да се из во ђач ра до ва, 
„ЛАД гру па“ на шла у бло ка ди са не ких 
200 ми ли о на ди на ра. Са да је цео про
цес још ком пли ко ва ни ји, али ми из 
„Во до во да“, за јед но са пред сед ни ком 
Оп шти не Вла ди ми ром Га ком, по ку ша
ва мо да ре ши мо ту си ту а ци ју. Пред сед
ник Оп шти не до кра ја го ди не би тре бао 
да пот пи ше но ви анекс уго во ра са из во
ђа чем, да они у на ред них пет ме се ци 
на ста ве са ра до ви ма. На да мо се, ако 
све бу де ка ко смо пла ни ра ли, да би 
фа бри ка во де до кра ја ју на мо гла да 
бу де пу ште на у рад.

Спо ме ну ли сте про блем са хе миј
ском не ис прав но шћу во де ко ји је био 
ак ту е лан не ко ли ко ме се ци то ком 
2014. го ди не. Ка кав је са да ква ли тет 
во де?

Сва ког че тврт ка За вод за јав но здра
вље Срем ска Ми тро ви ца узи ма узор ке 
во де по свом сло бод ном из бо ру, ка ко у 
Ин ђи ји та ко и у свим оста лим на се љи
ма. Све ана ли зе су до ступ не гра ђа ни ма 
и пр во до ла зе код са ни тар ног ин спек то
ра над ле жног за те ри то ри ју оп шти не 
Ин ђи ја. Хо ћу да ка жем да ни јед ног тре
нут ка ни ко не мо же да по ми сли да се 
вр ше не ке зло у по тре бе. То је пот пу но 
отво ре на и тран спа рент на ствар. Сва
ког дру гог пет ка на са стан ци ма Си сте ма 
48 до ста вља мо ре зул та те ана ли за 
во де, о че му се оба ве шта ва ју гра ђа ни. 
У прет ход них пет ме се ци ни смо има ли 
про бле ма ка да је у пи та њу ква ли тет 
во де за пи ће.

 М. Ђ.

M NOVINE :
На де ве то ме сеч ном 
об ра чу ну смо дуг
од девет милиона

сма њи ли на
1,38 ми ли о на ди на ра, 

тако да ћемо ову 
годину завршити

са позитивним 
пословањем
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ОП ШТИН СКО ВЕЋE У РУ МИ

Раз вој ни бу џет за 2017. го ди ну 

Ло кал на са мо у пра ва од сле де ће го ди не фи нан си ра ван те ле
сну оплод њу, а по ве ћа ва се и из нос ро ди тељ ског до дат ка за 
пр во де те

Чла но ви Оп штин ског 
ве ћа Оп шти не Ру ма су 
на сед ни ци ко ја је одр

жа на 12. де цем бра раз мо три
ли чак 50 та ча ка днев ног 
ре да, ме ђу ко ји ма је сва ка ко 
нај ва жни ја би ла до но ше ње 
од лу ке о бу џе ту за 2017. го ди
ну.

Ка ко је об ја сни ла ше фи ца 
Оде ље ња за фи нан си је, при
вре ду и по љо при вре ду Би ља
на Да мља но вић, укуп но пла
ни ра ни при хо ди и при ма ња 
бу џе та за на ред ну го ди ну 
из но се 2.043.049.824 ди на ра. 
Пла ни ра ни при хо ди од по ре за 
на до хо дак, до би ти и ка пи тал
не до бит ке су 634.450.000 
ди на ра, од но сно го то во 33 
про цен та укуп них бу џет ских 
при хо да, сле де пла ни ра ни 
при хо ди од по ре за на за ра де 
од 519,9 ми ли о на ди на ра, док 
се од по ре за на имо ви ну пла
ни ра при лив од 311,66 ми ли о
на ди на ра. 

 Ка да је реч о про грам ској 
струк ту ри бу џе та, нај зна чај ни
је је уче шће локалнe 
самоуправe, ве ћи на ових 
сред ста ва је на ме ње на за 
ре дов но функ ци о ни са ње 
оп штин ских ор га на, от пла ту 
јав ног ду га, функ ци о ни са ње 
ме сних за јед ни ца и уче шће у 
про јек ти ма Европ ске уни је. У 
ре кон струк ци ју Глав не ули це 
уло жи ће се 170 ми ли о на 
ди на ра, а зна чај не ин ве сти ци
о не про јек те ре а ли зо ва ће 

„Ко му на лац“ и „Во до вод“  
ре кла је Би ља на Да мља но
вић. 

По ве ћа на су сред ства у 
од но су на ово го ди шњи бу џет 
за со ци јал но оси гу ра ње и 
со ци јал ну за шти ту, реч је о 
120 ми ли о на ди на ра, а по ве
ћа ње се бе ле жи и у из два ја
њи ма за по љо при вре ду.

 Реч је о ко рект ном и ре ал
но пла ни ра ном бу џе ту ко ји је 
и раз во јан, а ко ји је ра ђен на 
осно ву дру гог ре ба лан са. 
По ве ћа ли смо сред ства за 
по љо при вре ду, со ци јал ну 
за шти ту и ка пи тал не ин ве сти
ци је, као и кул ту ру, обра зо ва
ње и спорт. У ве ли кој ме ри 
смо ува жи ли и зах те ве јав них 
пред у зе ћа, али у на ред ној 
го ди ни ће мо има ти и не што 
дру га чи ји став пре ма њи ма. 
Мо ра ју се ви ше по тру ди ти, 
али и во ди ти ра чу на о сво јим 
тро шко ви ма  ре као је Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник Оп шти не 
Ру ма. 

По ред бу џе та, још две од лу
ке су иза зва ле до ста па жње, а 
обе су усме ре не на ства ра ње 
по вољ ни јих усло ва за брач не 
па ро ве у ци љу по ве ћа ња 
на та ли те та. По пр ви пут од 
сле де ће го ди не Ру ма ула зи у 
ред, за са да ма њег бро ја 
ло кал них са мо у пра ва, ко је су 
до не ле од лу ку да пла те тро
шко ве ван те ле сне оплод ње. 
Ре гу ли са но је да се тро шко ви 
пла ћа ју оним па ро ви ма ко ји су 

има ли три не у спе ла по ку ша ја 
ван те ле сне оплод ње или 
па ро ви ма ко ји су од би је ни од 
стра не Ре пу блич ке ко ми си је, 
а пре ма ме ди цин ским на ла зи
ма ван те ле сна оплод ња је 
је ди ни на чин да се оства ри 
труд но ћа. Же на не мо же би ти 
ста ри ја од 44 го ди не, а услов 
је и да пар има пре би ва ли ште 
на те ри то ри ји рум ске оп шти не 
бар го ди ну да на. О ис пу ње но
сти усло ва од лу чу је тро чла на 
ко ми си ја. Сред ства за на кна
ду тро шко ва за ван те ле сну 
оплод њу из но се нај ви ше до 
220.000 ди на ра. Дру га ва жна 
од лу ка је ве за на за пра во на 
ро ди тељ ски до да так за пр во 
де те. Овом од лу ком ро ди тељ
ски до да так се ис пла ћу је јед
но крат но, у из но су од 30.000 
ди на ра и ис пла ћу је се за де цу 
ро ђе ну од 1. ја ну а ра сле де ће 
го ди не. До са да је та су ма 
из но си ла 20.000 ди на ра. 

 Има ју ћи у ви ду да нам 
си ту а ци ја у бу џе ту то до зво
ља ва, же ле ли смо да до не се
мо ове ме ре у ци љу по ве ћа ња 
на та ли те та. По го то во код ван
те ле сне оплод ње, да по мог
не мо па ро ви ма ко ји не ма ју 
сред ста ва. На ред не го ди не на 
овај на чин мо же мо по мо ћи 
де сет па ро ва, али исто та ко 
по ма же мо и свим оста лим 
па ро ви ма ко ји до би ју пр во 
де те и ове две од лу ке су нам 
ја ко ва жне  ука зао је Ман чић.

Сми ља Џа ку ла

Низ та ча ка днев ног ре да се 
од но си ло да усва ја ње про гра ма 
ра да јав них пред у зе ћа и уста но
ва за на ред ну го ди ну, о ко ји ма 
ће ко нач ну реч да ти од бор ни ци 
Скуп шти не оп шти не.

Та ко је ЈП „Ко му на лац“ у про
грам по сло ва ња увр стио и но ве 
де лат но сти, по што је од 1. 
де цем бра ово ко му нал но пред у
зе ће пре у зе ло ста ра ње о јав ној 
ра све ти од не ка да шње Ди рек
ци је за из град њу Ру ме. По моћ
ник ди рек то ра за тех нич ке 
по сло ве Жељ ко До шен је на по
ме нуо да ће пред у зе ће у на ред
ној го ди ни об но ви ти ме ха ни за
ци ју, а укуп не ин ве сти ци је ће 
би ти пре ко 12 ми ли о на ди на ра. 
Оче ки ва на до бит у овој го ди ни 
ће, по ње го вим ре чи ма, би ти 
око 13 ми ли о на ди на ра. Та ко ђе, 
„Ко му на лац“ пла ни ра да уло жи 
сред ства у још је дан ста кле ник, 
па би се ка па ци тет по ве ћао са 
25.000 на 50.000 сад ни ца. 

ЈП „Гас – Ру ма“ и ову, као и 
прет ход не го ди не, успе шно при
во ди кра ју а до бро по сло ва ње 
на ја вљу је и у на ред ној го ди ни. 
Ди рек тор Ра да Ма ра вић ка же 
да пла ни ра ју ви ше од 28 ми ли о
на ди на ра ин ве сти ци ја, док се 
ис по ру ка при род ног га са у 2017. 
го ди ни про јек ту је на не што пре
ко 18 ми ли о на ку би ка, у од но су 
на ово го ди шњих 16,2 ми ли о на 
ку би ка. ЈП „Гас – Ру ма“ ће има
ти при хо да и од но ве три га сне 
ко тлар ни це чи ја се из град ња 
пла ни ра за по тре бе ЈП „Стам бе
но“. Но вим ко тлар ни ца ма и ЈП 
„Стам бе но“ би тре ба ло да до ђе 
до рен та бил ни јег по сло ва ња.

Јав но пред у зе ће „Во до вод“ 
пла ни ра низ ин ве сти ци ја у рум
ској и ири шкој оп шти ни.

 Бу ши ће се не ко ли ко бу на ра, 
ка ко би се по ве ћа ли ка па ци те
ти, а ква ли тет ни је во до снаб де
ва ње оче ку је, из ме ђу оста лих, 
ме шта не Сте ја но ва ца и Ма лих 
Ра ди на ца. Оче ку је се по ве ћа ње 
про из вод ње во де за пре ко 
де сет про це на та, од но сно план 
је да се про из ве де пре ко 6,6 
ми ли о на куб них ме та ра во де. 
„Во до вод“ у овој го ди ни оче ку је 
до бит до пет ми ли о на ди на ра  
ре као је ди рек тор Сло бо дан 
Ста нић.

Но во Јав но ко му нал но пред у
зе ће „Пар кинг и ин фра струк ту
ра“ сво ју пр ву го ди ну по сто ја ња 
за по чи ње пла ни ра ним при хо ди
ма од 117,3 ми ли о на ди на ра. У 
скла ду са фор ми ра њем овог 
но вог пред у зе ћа до нет је и 
пред лог од лу ке о јав ним пар ки
ра ли шти ма и пар ки ра њу.

Програми
јав них 
пред у зе ћа

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа Ру ма
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Ирижани први усвојили буџет
Одбор ни ци Скуп шти не 

општи не Ириг су 
први у Сре му усво ји

ли буџет за наред ну годи ну, 
на сед ни ци Скуп шти не која 
је одр жа на про шлог пет ка, 
16. децем бра. На истој сед
ни ци усво јен је тре ћи ре ба
ланс бу џе та за 2016. го ди ну, 
као и ка дров ски план 
Оп штин ске упра ве и 
Оп штин ског пра во бра ни
лаштва. Та ко ђе, усво је на је 
и од лу ка о из ра ди и до пу ни 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је 
„Ста за здра вља“ у Врд ни ку, 
а да то је зе ле но све тло за 
ко ри шће ње суб вен ци ја, у 
на ред ној го ди ни, Аген ци ји 
за ру рал ни раз вој. 

 Бу џет за на ред ну го ди ну 
пла ни ран је на 595 ми ли о на 
на ме ње них за ре ги о нал не 
про јек те, стам бе но збри ња
ва ње и гра ђе вин ски ма те ри
јал, и за за вр ше так про јек та 
уво ђе ње но ве услу ге за осо
бе са ин ва ли ди те том. У 
истом из но су пла ни ра ни су 
и при хо ди и рас хо ди, ни је 
пла ни ран су фи цит – ре као 
је Или ја Јо цић, шеф Слу жбе 
за фи нан си је, утвр ђи ва ње и 
на пла ту јав них при хо да. 

Пла ни ра но је и су фи нан
си ра ње од стра не Покра ји
не за нај ве ће ин ве сти ци о не 
про јек те у на ред ној го ди ни. 

 Ми смо гле да ли да бу џет 
за сле де ћу го ди ну бу де ре а
лан. Нај ви ше се осла ња мо 
на из ра ду про је ка та и на 

кон кур се у По кра ји ни и 
Ре пу бли ци, а нај ви ше ће мо 
ин ве сти ра ти у ту ри зам и 
раз вој Фру шке го ре – до дао 
је Сте ван Ка зи ми ро вић, 

пред сед ник Оп шти не Ириг.
Пла ни ра ни ка пи тал ни 

рас хо ди бу џе та у 2017. 
го ди ни на ме ње ни су за 
ре кон струк ци ју кро ва згра

де „Рај ко вац“, ре кон струк
ци ју и одр жа ва ње јав не 
ра све те, са на ци ју и адап та
ци ју згра де „Ка си на“ у Врд
ни ку, са на ци ју згра де 
Основ не шко ле „До си теј 
Об ра до вић“, са на ци ју и 
адап та ци ју ам бу лан те у 
Кру ше до лу, са на ци ју ло кал
ног пу та на Фру шкој го ри, 
дру гу фа зу ре кон струк ци је и 
адап та ци је Ми хи зо ве ку ће, 
као и ре кон струк ци ју и уре
ђе ње фа са да обје ка та у 
ко ји ма је се ди ште ор га на 
Оп шти не. 

Не ки од пла ни ра них ка пи
тал них рас хо да за 2018. 
го ди ну су из град ња ка на ли
за ци је у ин ду стриј ској зо ни 
у Ири гу и из град ња ка на ли
за ци је са пре чи ста чем у 
Врд ни ку.  С. С. 

По тре ћем ре ба лан су бу џе т 
Оп шти не Ириг за 2016. го ди
ну, пла ни ран је у укуп ном 
из но су од 700.538.000 ди на
ра. Пред ло же ном од лу ком 
оче ки ва ни те ку ћи при хо ди и 
при ма ња бу џе та пла ни ра ни су 
у из но су од 561.376.000 ди на
ра, а до дат ни при хо ди бу џет
ских ко ри сни ка пла ни ра ни су 
у из но су од 66.224.000 ди на
ра. Пла ни ра на су при ма ња од 
до ма ћих за ду жи ва ња у из но су 
од 62.500.000 ди на ра. 

Од бор ни ци су усво ји ли 
ре ше ње о име но ва њу но вог 
се кре та ра Скуп шти не оп шти
не. До са да шња се кре тар ка 
Ма ри ја Ма тић оти шла је у пен
зи ју, а на ње но ме сто по ста
вље на је Је ле на Илић. 

Ре ба ланс
бу џе та

Јелена Илић,
се кре тар
Скупштине

Илија Јоцић, шеф Службе за финансије



10 21. DECEMBAR 2016.  M NOVINE ОПШТИНА ШИД

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Пре ком по но ва ње буџе та
и јав них пред у зе ћа

На сед ни ци Скуп шти
не општи не Шид, 
која је одр жа на 15. 

децем бра, нај ва жни ја тач
ка днев ног била је усва
ја ње реба лан са буџе та 
за 2016. годи ну. Како је 
за говор ни цом иста кла 
руко во ди лац оде ље ња за 
финан си је Општи не Шид 
Јадран ка Недић, реба ланс 
буџе та усле дио је због тога 
што Јав но пред у зе ће за 
стам бе не услу ге и гра ђе
вин ско земљи ште Општи
не Шид више није кори сник 
јав них сред ста ва, а осно ва
но је ново јав но пред у зе ће, 
ЈП „Јав на расве та, услу ге 
и одр жа ва ње“, које ће се 
убу ду ће финан си ра ти из 
општин ског буџе та.

– Дру ги раз лог за реба
ланс је уве ћа ње виси не пла
ни ра них рас хо да за пла те. 
Од Мини стар ства финан
си ја доби ли смо и дру
гу сагла сност за уве ћа ње 
масе зара да, а уве ћа не су и 
посто је ће апро при ја ци је за 
износ до сада тран сфе ри
са них сред ста ва од дру гих 
нивоа вла сти кори сни ци ма 
буџет ских сред ста ва  иста
кла је Јадран ка Недић.

Укуп но пла ни ра ни при
хо ди и при ма ња из буџе
та пла ни ра ни су у изно су 
од 1,170.835.000 дина ра. 
Сред ства теку ће буџет ске 
резер ве изно се 10 мили
о на дина ра, док сред ства 
стал не буџет ске резер ве 
изно се три мили о на дина
ра. Одбор ни ци су усво ји

ли и про грам посло ва ња 
ново фор ми ра ног ЈП „Јав на 
расве та, услу ге и одр жа ва
ње“. Ово пред у зе ће је прав
ни след бе ник Јав ног пред
у зе ћа за стам бе не услу ге 
и гра ђе вин ско земљи ште. 
Ново фор ми ра но пред у зе ће 
осно ва но је ради оба вља
ња делат но сти поста вља ње 

На самом почет ку сед ни це, 
пре раз ма тра ња тача ка днев
ног реда, за говор ни цу је иза
шла одбор ни ца СДСа Ната ша 
Цвјет ко вић и дирек то ра „Водо
во да“ пита ла да ли гра ђа ни 
шид ске општи не пију бак те ри
о ло шки исправ ну воду, с обзи
ром на наво де у поје ди ним 
меди ји ма да је она затро ва на, 
као и да ли се уско ро пла ни ра
ју радо ви на изград њи маги
страл ног цево во да с обзи ром 
на то да про је кат посто ји од 
2011. годи не. Одго во ре је за 
говор ни цом дао дирек тор 
„Водо во да“ Мар ко Бајић:

– Немам шта да кри јем. Сво
јим пита њи ма сте ми помо гли 
да локалној самоуправи у 
Шиду поно во ука жем на то да 
„Водо вод“ тре ба да буде при о
ри тет. У води су при сут не неке 

ком по нен те, али оне не ути чу 
на здра вље људи. Сма трам 
себе одго вор ним чове ком и не 
бих дозво лио да се тако нешто 
деси. У „Водо во ду“ се 40 годи
на не ради ништа, а нај ве ћи 
про блем има мо у Вишњи ће ву. 
Тамо више не вре ди ни буши ти 
буна ре. Што се тиче про јек та, 
он посто ји. Ја сам у „Водо воду“ 
девет годи на и до сада смо 
про је кат мења ли 56 пута. Јер 
сва ки пут када се Закон про ме
ни потреб но нам је 500.000 
дина ра да ускла ди мо и про је
кат. Ми смо одлу чи ли да иду ће 
годи не кре не мо у изград њу 
маги страл ног цево во да сами. 
Да барем одра ди мо две ета пе 
само стал но и нада мо се да ће 
нам се вре ме ном неко при кљу
чи ти да нам помог не  рекао је 
Бајић.

Исправ ност воде

Јав но
пред у зе ће

за стам бе не 
услу ге и

гра ђе вин ско 
земљи ште
више није
кори сник

јав них
сред ста ва, а 
осно ва но је 
ново јав но
пред у зе ће,
ЈП „Јав на

расве та, услу ге 
и одр жа ва ње“, 

које ће се
финан си ра ти 

из општин ског 
буџе та



1121. DECEMBAR 2016.  M NOVINE

елек трич них инста ла ци ја, 
обез бе ђи ва ње јав не расве
те, одр жа ва ње и уна пре ђе
ње обје ка та за ову наме ну.

Пре усва ја ња про грама 
посло ва ња ново фор ми ра
ног ЈП „Јав на расве та, услу
ге и одр жа ва ње“, за говор
ни цу је иза шла одбор ни ца 
СДСа Ната ша Цвјет ко вић, 
која је том при ли ком изја ви
ла да је про грам посло ва ња 
овог пред у зе ћа у нај ма њу 
руку сме шан.

 Про грам посло ва ња 
је изнет у све га неко ли ко 
рече ни ца. Мене инте ре су је 
коли ко је нов ца том пред у
зе ћу потреб но до кра ја годи
не и пита ла бих шта је са 
Ста ту том овог јав ног пред у
зе ћа и да ли је још увек на 
сна зи ста тут јав ног пред у
зе ћа које више не посто ји? 
Пита ла бих и зашто није 
ускла ђен ста тут, исто као 
што је ускла ђен и про грам 
– пита ла је Ната ша Цвјет
ко вић.

За говор ни цу је иза шао 
члан Општин ског већа Дра
ган Гутић и одба цио тврд ње 
Ната ше Цвјет ко вић.

– Морам да одба цим све 
тврд ње који ма се исти че да 
је цео посту пак о орга ни зо
ва њу новог пред у зе ћа сме
шан. Што се тиче Ста ту та, 
сви ма је јасно да ће ово јав
но пред у зе ће бити актив но 
већ од 1. јану а ра 2017. годи
не. Нема смет њи за функ
ци о ни са ње овог пред у зе ћа, 
а сва пита ња веза на за ста
тут и систе ма ти за ци ју биће 
реше на у наред ном пери о
ду  иста као је Дра ган Гутић.

Одбор ни ци локал ног пар
ла мен та дали су и сагла
сност на ста ту те јав них 
пред у зе ћа „Стан дард“ и 
„Водо вод“, а усво је на је и 
изме на про гра ма посло
ва ња ЈКП „Водо вод“. Пре
ма речи ма дирек то ра ЈКП 
„Водо вод“ Мар ка Баји ћа, до 
изме на про гра ма посло ва
ња дошло је због тога што 
је до сада уста но вље но да 
одре ђе не пози ци је при хо да 
и тро шко ва има ју тен ден ци

ју да пре ма ше пла ни ра не 
вред но сти.

– Нај ва жни ји раз ло зи 
изме не одно се се на при
хо де и рас хо де веза не за 
мигрант ску кри зу, које је 
било јако тешко пла ни ра
ти. Због ками о на који смо 
дона ци јом доби ли од јапан
ске амба са де, мора ли смо 
да уве ћа мо наше при хо де у 
изно су од 900.260.000 дина
ра. План при хо да смо уве
ћа ли за 1.270.000 дина ра, 
јер је пове ћан износ јуби
лар них награ да и сада изно
си 24.000 дина ра   иста као 
је Мар ко Бајић.

Усво јен је и пред лог одлу
ке о оту ђе њу непо крет но сти 
из јав не сво ји не општи не 
Шид у к.о. Куку јев ци као 
и пред лог о раз ре ше њу 
врши о ца дужно сти дирек
то ра Кул тур но обра зов ног 
цен тра и понов ном име но
ва њу Срђа на Мале ше ви ћа 
на ту функ ци ју. Раз ре ше ни 
су и чла но ви коми си је за 
спро во ђе ње поступ ка јав
ног над ме та ња за дава ње 
у закуп пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји
ни и име но ва ни нови. Дејан 
Вуче но вић име но ван је за 
пред сед ни ка коми си је, а за 
чла но ве Сава Михај ло вић, 
Смиљ ка Раде ље вић, Зори
сла ва Бла го је вић, Дра ган 
Савић, Сто ја дин Субо тић и 
Алек сан дра Жигић.

Тако ђе, одбор ни ци су 
раз ре ши ли и чла но ве коми
си је за изра ду годи шњег 
про гра ма зашти те, уре ђе
ња и кори шће ња пољо при
вред ног земљи шта за 2016. 
годи ну и обра зо ва ли нову 
коми си ју у саста ву: Дали
бор Ста ро влас пред сед ник 
и чла но ви Дејан Којић, Пре
драг Лаза ров, Весна Брдар, 
Љубо мир Вален ти ро вић, 
Алек сан дар Јова но вић 
и Бра ни мир ка Риђо шић. 
Усво је не су и изме не реше
ња о име но ва њу чла но ва 
школ ског одбо ра Гим на зи је 
„Сава Шума но вић“ и Основ
не музич ке шко ле „Филип 
Вишњић“. М. Н.

ПРЕ КО ГРА НИЧ НИ
ПРО ЈЕ КАТ

За шти та
од по пла ва
уз по моћ ЕУ

Пр ви у ни зу са ста на ка у 
окви ру про јек та „Од го вор на 
ван ред ну си ту а ци ју – са да“, 
одр жан је 14. де цем бра у 
Ши ду. Ор га ни за тор са стан ка 
је Ме ђу оп штин ска рад на гру
па за за шти ту жи вот не сре ди
не и упра вља ње ри зи ци ма 
(МОРГ). Реч је о про јек ту 
Европ ске уни је ко ји је део 
пре ко гра нич не са рад ње Ср би
је и Бо сне и Хер це го ви не, а 
об у хва та оп шти не и гра до ве у 
сав ском и дрин ском сли ву. 
Укуп на вред ност про јек та 
из но си 150.000 евра, уз су фи
нан си ра ње оп шти на и гра до
ва. 

 Пред на ма је ва жан по сао 
да пра вил но им пле мен ти ра мо 
про је кат и да оправ да мо по ве
ре ње ко је нам је ука за ла 
Европ ска уни ја, ка ко би и у 
на ред ном пе ри о ду до би ја ли 
сред ства за но ве про јек те, јер 
Шид од то га мо же да има 
са мо ко рист  ис та као је пред
сед ник шид ске оп шти не Пре
драг Ву ко вић.

Оп шти на Шид по пр ви пут је 
но си лац јед ног ова ко зна чај
ног про јек та.

 За хва лио бих се Европ ској 
уни ји ко ја нам је омо гу ћи ла да 
уче ству је мо у про јек ту ко ји је 
зна ча јан за Оп шти ну Шид, не 
са мо због те ме ко ју об ра ђу је 
не го и због то га што смо по 
пр ви пут но си о ци не ког про
јек та. На дам се да ће нам сте
че на ис ку ства по мо ћи и у ре а
ли за ци ји дру гих про је ка та  
ис та као је ме на џер про јек та, 
на чел ник Оп штин ске упра ве 
Оп шти не Шид Ром ко Па пу га.

У про је кат је из Бо сне и Хер
це го ви не укљу че на Оп шти на 
Брод из Брч ко Ди стрик та.

 Овај про је кат је зна ча јан 
због са рад ње са гра до ви ма и 
оп шти на ма у Ср би ји, као и 
због уна пре ђе ња ка па ци те та и 
на бав ке опре ме  ис та кла је 
Да ни је ла Те шић, ко ор ди на тор
ка про јек та за Брч ко Ди стрикт.

Ре ги о нал на раз вој на аген
ци ја Срем уче ство ва ла је у 
при пре ми овог пре ко гра нич ног 
про јек та, а Град Срем ска 
Ми тро ви ца парт нер је Оп шти
ни Шид у ре а ли за ци ји истог.

Након сед ни це Скуп шти не 
одр жа на је прва кон сти ту тив
на сед ни ца Жен ске одбор нич
ке мре же Скуп шти не општи не 
Шид. За коор ди на тор ку је иза
бра на Сне жа на Павли ца, а 
изгла сан је и Извр шни одбо р 
чије су чланице Биља на 
Жера вић, Рад ми ла Медић, 

Мари ја Башић, Зори ца Мусо
вић, Ната ша Цвјет ко вић, Сне
жа на Јеф тић и Сне жа на 
Павли ца.

Мре жа је фор ми ра на на 
ини ци ја ти ву Коми си је за род ну 
рав но прав ност. Циљ осни ва
ња је ефи ка сни је реша ва ње 
пита ња у локал ном пар ла мен

ту, као и осна жи ва ње жена у 
поли тич ком живо ту, а самим 
тим и у про це су доно ше ња 
одлу ка на свим ниво и ма. Гру
па је нефор мал на и сачи ње на 
од свих одбор ни ца локал ног 
пар ла мен та, без обзи ра на 
поли тич ку и наци о нал ну при
пад ност.

У окви ру тач ке днев ног 
реда пита ња и пред ло зи 
одбор ник СРСа Цве тин Ани
чић пред ложио је да се уме
сто књи га ђаци ма гене ра ци је 
покло ни новац.

– Тако ђе бих пред ло жио да 
Све то сав ска награ да буде 
доде ље на оно ме ко је заи ста 
заслу жу је, а не како је то било 
прет ход них годи на. Није бит
но како се награ да зове, коли
ко је бит но ко одлу чу је о томе, 
ко је доде љу је. Искре но вас 
молим да у наред ној годи ни 
опре де ли те сред ства у буџе ту 
за људе и децу која су заи ста 
сво јим ква ли те том, успе хом и 
радом заслу жи ла при зна ње  
иста као је Ани чић.

Жен ска одбор нич ка мре жа

Награ де

Због ками о на 
који смо

дона ци јом
доби ли

од јапан ске
амба са де,

мора ли смо да 
уве ћа мо наше 

при хо де
у изно су од 
900.260.000 

дина ра, иста као 
је директор ЈКП 

„Водовод“
Мар ко Бајић
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МЕРЕ OПШТИНЕ СТА РА ПАЗО ВА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА 

Буџетским средствима 
запослено 45 лица
Као јед на од актив них мера запо

шља ва ња мла дих неза по сле них 
лица са вишом и висо ком струч

ном спре мом, Општи на Ста ра Пазо
ва уз тех нич ку подр шку Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње, пету годи ну 
заре дом реа ли зу је кон курс за уче шће 
у финан си ра њу струч ног оспо со бља
ва ња неза по сле них лица  при прав
ни ка. Овај пут захва љу ју ћи финан сиј
ској подр шци Општи не, кроз кон курс 
је одре ђе но 12 мла дих при прав ни ка 
са тери то ри је ста ро па зо вач ке општи
не, који ће наред них годи ну дана бити 
запо сле ни код 11 посло да ва ца.

Уго во ре је у име Општи не Ста ра 
Пазо ва 13. децем бра пот пи сао пред
сед ник Ђор ђе Ради но вић, док је дру га 
стра на уго во ра пред ви ђе на за посло
дав це који су испу ни ли усло ве кон кур
са. 

За оства ри ва ње свих актив них мера 
запо шља ва ња Општи на Ста ра Пазо
ва, у овој годи ни је из буџе та издво ји
ла око седам мили о на дина ра, а кроз 
локал ни акци о ни план запо шља ва ња, 

само у 2016. анга жо ва но је 45 неза по
сле них лица са еви ден ци је Наци о нал
не слу жбе за запо шља ва ње. 

 Наша Општи на је стра те шки опре
де ље на ка кон ти ну и ра ном сма ње њу 
бро ја неза по сле них. Не само да се, као 
што је у овом слу ча ју бори мо да обез
бе ди мо запо сле ња за мла де људе, 
већ и за гра ђа не, који су у про те клом 
пери о ду, сти ца јем окол но сти након 
при ва ти за ци ја нео че ки ва но оста ли 
без сво јих дота да шњих рад них места. 
Зато већ неко ли ко годи на издва ја мо 
зна чај на сред ства за финан си ра ње 
раз ли чи тих мера актив не поли ти ке 
запо шља ва ња. Добре вести, који ма 
се раду је мо, јесу да смо сво јим анга
жма ном успе ли да при ву че мо нове 
инве сти то ре, што је сигу ран пут ка 
жеље ном пове ћа њу бро ја запо сле них 
у нашој општи ни. Желим да чести там 
и посло дав ци ма и при прав ни ци ма, са 
надом да ће им наред них годи ну дана 
бити одлич на одскоч на даска у рад ном 
веку који запо чи њу  пору чио је пред
сед ник Општи не Ђор ђе Ради но вић. 

Овим про јек том при прав ни ци се 
оспо со бља ва ју за само ста лан рад у 
стру ци, сти чу рад но иску ство и могућ
ност пола га ња струч ног испи та, што 
ће им бити од вели ког зна ча ја за даљи 
про фе си о нал ни и лич ни раз вој. Исто
вре ме но посло да вац, без соп стве ног 
ула га ња, има на рас по ла га њу ква ли
те тан и обра зо ва ни мла ди кадар уз 
могућ ност да по исте ку пред ви ђе ног 
пери о да, обу че ног и оспо со бље ног 
рад ни ка задр жи у стал ном рад ном 
одно су. Захва љу ју ћи Општи ни Ста
ра Пазо ва на доса да шњој успе шној 
реа ли за ци ји, уз осврт на зајед нич ки 
допри нос подр шке у бор би за ста бил
ни је и сна жни је тржи ште рада, све 
посло дав це, при прав ни ке и пред став
ни ке меди ја поздра ви ли су и Мари ја
на Гра бић, дирек тор ка Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње, фили ја ла 
Срем ска Митро ви ца и Милен ко Вучи
но вић, пред сед ник општин ског Саве та 
за запо шља ва ње. Доде ли уго во ра при
су ство ва ла је и начел ни ца Оде ље ња 
за при вре ду Суза на Илић. 

Након зва нич ног дела при сту пи ло се 
пот пи си ва њу уго во ра и раз ме ни истих 
изме ђу укљу че них стра на. Посло дав
ци пот пи сни ци уго во ра након ово го ди
шњег кон кур са су: „G&P PRO – ING“, 
Вете ри нар ска ста ни ца Ста ра Пазо ва, 
Меди ус меса ра, Панонс, „Con si gli e
re“, адво кат Дејан Ста нић, адво кат 
Вла ди мир Мар ко вић, адво кат Биља
на Ђурић, Вељ ко комерц, Ста мев ски, 
„Reis swolf Ser bia“. 

Немања Стикић 

За оства ри ва ње свих актив них мера запо шља
ва ња Општи на Ста ра Пазо ва у овој годи ни је из 
буџе та издво ји ла око седам мили о на дина ра, а 
кроз локал ни акци о ни план запо шља ва ња, само 
у 2016. анга жо ва но је 45 неза по сле них лица са 
еви ден ци је Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње
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У Бу дим пе шти је у че твр так, 15. де
цем бра одр жа на пре зен та ци ја при
вред них по тен ци ја ла Оп шти не Ста ра 

Па зо ва за ин те ре со ва ним ма ђар ским ком
па ни ја ма. По ред пред сед ни ка Оп шти не 
Ста ра Па зо ва Ђор ђа Ра ди но ви ћа, при вред
ну сна гу и мо гућ но сти ула га ња и по сло ва
ња на те ри то ри ји оп шти не пред ста ви ли су 
и за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ми лан 
Бе а ра, на чел ник Оп штин ске упра ве Бо јан 
Ко вр ли ја, по моћ ни ци пред сед ни ка Оп шти
не Ма ри на Са вић и Вла ди мир Јо ва но вић, 
као и ди рек тор ЈП Ур ба ни зам Дар ко Иса
и ло вић. Пре зен та ци ји је при су ство вао и 
Иван Ђо ко вић, пот пред сед ник По кра јин ске 
вла де и по кра јин ски се кре тар за при вре ду 
и ту ри зам. 

На кон но вог про мо тив ног ви део спо та о 

Оп шти ни Ста ра Па зо ва, ње ном при вред
ном раз во ју и бе не фи ти ма ко је ин ве сти то ри 
мо гу да оства ре, по слу ју ћи у не кој од ста ро
па зо вач ких ин ду стриј ских зо на, упри ли че ни 
су крат ки би знис са стан ци при вред ни ка ко ји 
успе шно по слу ју на те ри то ри ји ста ро па зо
вач ке оп шти не и по тен ци јал них ин ве сти то
ра, од но сно пред став ни ка успе шних ком па
ни ја из Ма ђар ске. 

Зна чај ова квих су сре та је ве ли ки, што 
све до че ра ни је пре зен та ци је при вред них и 
дру гих по тен ци ја ла Оп шти не Ста ра Па зо ва 
у европ ским зе мља ма, ко је су ре зул ти ра
ле отва ра њем број них стра них ком па ни ја 
у оп шти ни и за по шља ва њем ве ли ког бро ја 
гра ђа на, а пре зен та ци ја у Бу дим пе шти ор
га ни зо ва на је у са рад њи са Ам ба са дом Ре
пу бли ке Ср би је у Ма ђар ској.  Ј. К. 

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ОП ШТИ НЕ У БУ ДИМ ПЕ ШТИ

Промоција 
по тен ци ја ла

Де ле га ци ја у Бу дим пе шти

Све док ни су ве ли ки ми ну си и док зе
мља ни је смр зну та, др ве ће се мо же 
са ди ти и за то у ЈКП „Чи сто ћа“ Ста

ра Па зо ва у Рад ној је ди ни ци Зе ле ни ло од 
по чет ка де цем бра ра де на по шу мља ва њу. 
У че твр так, 15. де цем бра по че ла је сад ња 
ја во ра на ба ри у Ули ци Ни ко ле Фи ли пи на 
у Вој ки, на про сто ру где се че сто ства ра ју 
ди вље де по ни је. У пла ну је да се за са ди 
око 100 ста ба ла ја во ра, а за тим и бре ста 

про из ве де ног на ра сад ни ку Брест, ре као је 
Игор Ми лин ко вић, струч ни са рад ник у Рад
ној је ди ни ци Зе ле ни ло. Ујед но из „Чи сто ће“ 
апе лу ју на гра ђа не да не уни шта ва ју ове 
сад ни це. 

По чет ком ме се ца по са ђе но је око 150 
бре за на пут ном прав цу Ста ра Па зо ва – 
Вој ка, а у на ред ном пе ри о ду у пла ну је по
шу мља ва ње пут них по ја се ва у По ду на вљу.

З.К. 

ЈКП „ЧИ СТО ЋА“ 

Сад ња др ве ћа у Вој ки

ЕНЕР ГЕТ СКИ ЗА ШТИ ЋЕН КУ ПАЦ 

Бес плат на
стру ја и гас

Ове го ди не је за бес плат ну стру ју и гас 
за со ци јал но угро же не из републичког 
буџета из дво је но је ми ли јар ду и 650 ми ли
о на ди на ра, док је у бу џе ту за 2017. за то 
пла ни ра но ма ње нов ца – ми ли јар ду и 150 
ми ли о на ди на ра. Из Ми ни стар ства енер ге
ти ке об ја шња ва ју да је про шле го ди не 
по тро ше на са мо по ло ви на пла ни ра них 
сред ства и по зи ва ју гра ђа не да об но ве зах
те ве, по што нов ца за енер гет ске олак ши це 
има до вољ но. Ко ри сни ци деч јег до дат ка и 
со ци јал не по мо ћи по ауто ма ти зму има ју 
ста тус енер гет ски за шти ће ног куп ца и они 
зах те ве за об но ву овог ста ту са под но се по 
ис те ку ро ка ва же ња ре ше ња о пра ву на 
нов ча ну со ци јал ну по моћ или деч ји до да
так. Оста ли енер гет ски за шти ће ни куп ци 
зах тев за об но ву тре ба да под не су до кра ја 
го ди не. Енер гет ски угро же ни куп ци не мо гу 
исто вре ме но да ко ри сте по вла сти це и за 
гас и за стру ју, већ мо ра ју да се опре де ле 
за је дан од ова два енер ген та. Бес плат на 
стру ја од 120 до 250 ки ло ват са ти оства ру је 
се то ком це ле го ди не, а бес пла тан гас од 
35 до 75 куб них ме та ра у греј ној се зо ни.

 Ј. К.

ДОМ ЗДРА ВЉА 

Шко ла за труд ни це

Бу ду ће мај ке са те ри то ри је оп шти не Ста
ра Па зо ва два пу та не дељ но у тра ја њу од 
по сат вре ме на при пре ма ју се за нај леп ши 
пе ри од свог и жи во та свог де те та. Шко ла за 
труд ни це у па зо вач ком До ма здра вља „Др 
Јо ван Јо ва но вић Змај“ сле де ће го ди не обе
ле жи ће де це ни ју по сто ја ња. Струч ња ци 
ис ти чу да је нај бо ље вре ме за за по чи ња ње 
обу ке у Шко ли за труд ни це по сле сед мог 
ме се ца труд но ће, ма да мо гу и ра ни је, а нај
че шћа пи та ња ко ја се мо гу чу ти од бу ду ћих 
мај ки од но се се на сам по ро ђај и пе ри од 
до је ња. Па зо вач ки Дом здра вља го ди на ма 
уна зад труд ни ца ма пру жа мо гућ ност бес
плат ног по ха ђа ња Шко ле за труд ни це ко ја 
се од ви ја у про сто ри ја ма Цен тра за пре
вен ци ју, у Ули ци Кра ља Пе тра број 3 сва ког 
по не дељ ка и пет ка у ин тер ва лу од 9.30 до 
10.30. Све за ин те ре со ва не труд ни це мо гу 
се при ја ви ти лич но до ла ском у ста ро па зо
вач ки пре вен тив ни цен тар или по зи вом на 
број 310671. С. С.

Са ђе ње др ве ћа
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ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Ма ње бра ко ва не го 
про шле го ди не

У оп шти ни Ста ра Па зо ва број скло пље
них бра ко ва у пр вих 11 ме се ци ове го ди не 
ма њи је у од но су на про шлу го ди ну, по да ци 
су Оп штин ске упра ве. Пра во да за кљу че 
брак има ју и ма ло лет на ли ца, па је та ко нај
мла ђа мла да има ла 17, а нај мла ђи мла до
же ња не пу них 18. Над ле жни ис ти чу да је 
ме ђу ста ри јом по пу ла ци јом, ко ји су се у 
мла до сти раз ве ли, чест слу чај по нов но 
за кљу чи ва ње бра ко ва. Што се ти че узи ма
ња пре зи ме на, мла де се углав ном од лу чу ју 
за пре зи ме свог брач ног парт не ра или уз 
ње га за др жа ва ју и сво је. Сви мла ден ци ко ји 
гра ђан ско вен ча ње же ле да оба ве у про
сто ри ја ма Оп штин ске упра ве и ме сним кан
це ла ри ја ма тре ба да из дво је 2.000 ди на ра, 
а уко ли ко же ле да чин вен ча ња оба ве у 
ре сто ра ну, за из ла зак на те рен ма ти ча ра 
тре ба да из дво је 8.000 ди на ра. 

С. С. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БOШКО 
ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“ 

Но ва ди рек тор ка

Основ на шко ла „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“ у Ста рој Па зо ви до би ла је но ву 
ди рек тор ку. Функ ци ју ди рек тор ке од 1. 
де цем бра вр ши Зо ри ца Јо ви чић из Ста ре 
Па зо ве. Зо ри ца ве ру је да ће се сво јом сна
ла жљи во шћу, бр зи ном, ко му ни ка тив но шћу, 
осе ћај но шћу, али и стро го ћом од лич но сна
ћи на ме сту ди рек тор ке. За РТВ Ста ра 
Па зо ва но ва ди рек тор ка „Пин ки је ве“ шко ле 
на ја ви ла је отва ра ње Днев ног бо рав ка ко ји 
ће, уз по др шку ло кал не са мо у пра ве, са 
ра дом по че ти на ред не школ ске го ди не. 
Зо ри ца Јо ви чић за вр ши ла је Пе да го шку 
ака де ми ју у Бе о гра ду, а за тим и Учи тељ ски 
фа кул тет у Сом бо ру. Ви ше од две де це ни је 
ра ди ла је као учи те љи ца, а пр во рад но 
ис ку ство сте кла је упра во у „Пин ки је вој“ 
шко ли.

С. С.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА 

По слов ни иза зов 
Уче ни ци Тех нич ке шко ле ко ји су уче

ство ва ли на ре ги о нал ном так ми че њу под 
на зи вом „По слов ни иза зов“ у Но вом Са ду, 
на раз ли чи те на чи не су од го во ри ли на 
пред у зет нич ки за да так да по ну де иде ју 
ко ја ће у 2021. го ди ни учи ни ти Но ви Сад 
цен тром зби ва ња. Мо ра ли су да има ју на 
уму спе ци фич ност овог гра да, ње го во 
бо га то мул ти кул ту рал но на сле ђе као и 
ге о граф ски по ло жај. Ово так ми че ње за 
циљ има да уче ни ци ма пру жи увид у 
са вре ме ни на чин по сло ва ња и мо ти ви ше 
их да раз ми шља ју про ак тив но и сво је иде

је спро ве ду у де ло. Раз ви ја њем ве шти на 
на ино ва ти ван на чин, уче ни ци уна пре ђу ју 
свој пред у зет нич ки дух и по ве ћа ва ју мо гућ
но сти за за по шља ва ње.  К. Л. 

МУ ЗИЧ КА ШКО ЛА

По лу го ди шњи
кон церт

По лу го ди шњи кон церт уче ни ка из дво је
ног оде ље ња у Ста рој Па зо ви ко је функ ци
о ни ше у окви ру Основ не му зич ке шко ле 
„Те о дор То ша Ан дре је вић“ у Ру ми одр жан је 
у сре ду, 14. де цем бра у хо лу По зо ри шне 
са ле у Ста рој Па зо ви. Око два де се то ро 
уче ни ка са ко ји ма ра де пет про фе со ра 
пред ста ви ло се кла сич ним ком по зи ци ја ма 
на фла у ти, кла ви ру, ви о ли ни и хар мо ни ци. 
Шко ла бро ји пре ко пе де се то ро уче ни ка ко ји 
го ди на ма уна зад има ју при ли ку да у свом 
ме сту по ха ђа ју му зич ку шко лу. С. С.

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ МЛА ДИХ

Од шко ле до по сла

Ти мо ви из сред њих струч них шко ла Сре
ма, ко ји су про шли обу ку за ка ри јер но во ђе
ње и са ве то ва ње – од шко ле до по сла, 
до би ли су по др шку у да љој им пле мен та ци
ји овог про гра ма на пр вом мен тор ском 
са стан ку одр жа ном у Ста рој Па зо ви. Тех
нич ка шко ла у Ста рој Па зо ви би ла је до ма
ћин са стан ка ко ји је ор га ни зо ван у окви ру 
про јек та „Под сти ца ње за по шља ва ња мла
дих“. По ред Еко ном ске шко ле из ста ро па
зо вач ке оп шти не део про јек та је и Шко ла за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Ан тон Ска
ла“. Про је кат спро во ди у окви ру Не мач ке 
раз вој не са рад ње у Ср би ји, не мач ка ор га
ни за ци ја за ме ђу на род ну са рад њу ГИЗ у 
са рад њи са Ми ни стар ством омла ди не и 
спор та и Ми ни стар ством про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја. К. Л.

НОВА ПАЗО ВА

Пре вен ци ја наси ља 
над децом

Тема сек су ал ног наси ља над децом 
биће уве де на у редо ван настав ни план и 
про грам у врти ћи ма, основ ним и сред њим 

шко ла ма, а у петак, 16. новем бра је у 
Пред школ ској уста но ви „Поле та рац“ у 
Новој Пазо ви пред ста вљен про је кат „Пре
вен ци ја сек су ал ног наси ља над децом“, 
обра зов ни пакет којим ће ова про бле ма ти
ка бити покри ве на. Пре зен та ци ја и пре да
ва ње одр жа ни су за вас пи та че у пред школ
ским уста но ва ма у јужно бач ком и срем
ском окру гу. Циљ про јек та је нау чи ти децу, 
али и вас пи та че и настав ни ке како да пре
по зна ју, реа гу ју и можда спре че наси ље, 
као и како да се пона ша ју када дете обе ло
да ни да је изло же но сек су ал ном наси љу. 
Про је кат обу хва та и дру ге обли ке наси ља, 
са акцен том на сек су ал но, а покре та чи су 
Инцест Тра у ма Цен тар и Мини стар ство 
про све те.

Ј. К.

БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Град ња Хра ма 
У Насе љу Банов ци Дунав поче ли су 

радо ви на изград њи пра во слав ног Хра ма 
Пре по доб не мај ке Анге ли не. У току је изли
ва ње сто пе за теме ље вред но сти око шест 
мили о на дина ра, а теме љи би тре ба ло да 
буду завр ше ни до Нове годи не, рекао је за 
РТВ Ста ра Пазо ва, шеф гра ди ли шта Миле 
Цве ти но вић. Јереј Сла ђан Вида ко вић, ста
ро ба но вач ки све ште ник, се захва лио 
локал ној само у пра ви и гра ђа ни ма на при
ло зи ма, а иста као је да је ово посе бан дан 
за све гра ђа не. Храм ће бити повр ши не око 
200 ква дра та, на про ле ће ће град ња бити 
наста вље на.

 М. М.

ВОЈ КА

Фото гра фи је села

Вој ка после шест веко ва, назив је изло
жбе фото гра фи ја Наде Екме џић Панић, 
која је отво ре на у субо ту, 17. децем бра у 
холу Дома кул ту ре у Вој ки. Аутор ка је 
родом из овог села у које се често вра ћа, 
и увек са сво јим фото а па ра том, који је 
њена вели ка љубав као и Вој ка. На сво јим 
фото гра фи ја ма поку ша ва да ове ко ве чи 
пре све га људе и дога ђа је, тре нут ке из 
сва ко днев но живо та, али тако ђе и објек те, 
куће, њиве... Ово је њена прва само стал на 
изло жба на којој се нала зи 69 фото гра фи ја 
које при ка зу ју један сео ски живот, али 
посеб но место су ту нашли и фото запи си 
са цен трал не про сла ве пово дом шест 
веко ва о првим писа ним поме ни ма о Вој
ки, а изло жба је део цело го ди шњих про
гра ма посве ће них овом јуби ле ју. Изло жбу 
је отво рио Вла ди мир Кер кез, дирек тор 
Цен тра за кул ту ру Ста ра Пазо ва, публи ку 
као и аутор ку поздра вио је Љубан Ско
пљак, пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Вој ка, а у музич ком делу про гра ма насту
пи ли су уче ни ци Музич ке шко ле Љубин ка 
Лази ћа из Вој ке. 

З. К.
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

ИН СТИ ТУТ ЗА ТРАН СФУ ЗИ ЈУ КР ВИ СР БИ ЈЕ

Пе ћин ча ни ма при зна ње
за ху ма ност 
Као и сва ке го ди не Ин сти тут 

за тран сфу зи ју кр ви Ср би је 
ор га ни зо вао је но во го ди

шњи при јем по све ћен до бро
вољ ним да ва о ци ма кр ви, ко ме 
су при су ство ва ли пред сед ни ца 
Оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки и пред став ни ци пе
ћи нач ког Цр ве ног кр ста. У све
ча ној са ли Скуп шти не гра да Бе
о гра да 16. де цем бра до де ље на 
су при зна ња нај ху ма ни јим по је
дин ци ма и ин сти ту ци ја ма, ме
ђу ко ји ма се на шла и Оп шти на 
Пе ћин ци. 

Ове го ди не уче шће је узе ло 
49 гра до ва и оп шти на, а 2.707 
гра ђа на до бро вољ но је да ло 
крв. И ове го ди не, као и прет
ход них, при зна ње при па да 
свим гра ђа ни ма ко ји су се ода
зва ли по зи ву или ор га ни зо ва но 
да ли крв.

Брон за ну Пла ке ту шам пи он 
со ли дар но сти до би ле су оп
шти не Ку че во и Пе ћин ци. У име 
гра ђа на Пе ћи на ца пла ке ту је 
при ми ла пр ва же на Оп шти не 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич
ки, ко ја је ис та кла да јој је част 

што је у ова квом дру штву и што 
при ма јед но ова кво при зна ње.

 Ово при зна ње при па да свим 
до бро вољ ним да ва о ци ма кр ви 
из оп шти не Пе ћин ци, али не са
мо њи ма не го и за по сле ни ма у 
Цр ве ном кр сту, во лон те ри ма и 
ак ти ви сти ма ко ји сва ко днев но 
ра де и мо ти ви шу љу де за овај 
пле ме ни ти гест. Као ле ка ру ко ји 
се на ла зи на че лу јед не оп шти
не, за и ста ми је дра го ако сам 
бар део ху ма но сти ко ја је те
мељ мо је про фе си је пре не ла 
на сво је су гра ђа не  на гла си ла 
је Ко ва че вић Су бо тич ки.

Ка ко је ис так ну то то ком при
је ма, сав успех Ин сти ту та за 
тран сфу зи ју кр ви Ср би је не би 
био мо гућ, да је из о ста ла по
др шка од са мог вр ха, те је ове 
го ди не спе ци јал но При зна ње 
за из у зе тан до при нос раз ви
ја њу кул ту ре да ва ња кр ви и 
тран сфу зи о не ме ди ци не у Ре
пу бли ци Ср би ји до де ље но ми
ни стру здра вља у Вла ди Ср би је 
др Зла ти бо ру Лон ча ру. Та ко ђе, 
ис так ну то је да у овом тре нут
ку Ин сти тут рас по ла же са 1.500 

је ди ни ца кр ви ви ше у од но су на 
прет ход ну го ди ну. До бра го ди
на за Ин сти тут али и пе ћи нач
ку оп шти ну, јер је то ком ово го
ди шњих ак ци ја Цр ве ног кр ста 
и дру гих ор га ни зо ва них ак ци ја 
са ку пље но укуп но 573 је ди ни це 
кр ви, што је 174 је ди ни це ви ше 
у од но су на про шлу го ди ну.

Ово го ди шњи при јем и до де ла 
при зна ња сва ка ко су још је дан 
од на чи на да се ова ху ма на жи
вот на ак ци ја не гу је и пре но си 
по себ но на нај мла ђе, али и да 
се по зо ву сви ко ји ни су до са да 
да ли крв да се ода зо ву по зи ву 
и на тај на чин про ду же не ко ме 
жи вот.

Пред сед ни ца Оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки
са пред став ни ци ма Цр ве ног кр ста Пе ћин ци

ДНЕВ НИ БО РА ВАК
У СУ БО ТИ ШТУ

Ра све тље на
про ва ла 

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Пе ћин ци ма ра све
тли ли су про ва лу у обје кат Днев ног 
бо рав ка за де цу и мла де са смет ња
ма у раз во ју у Су бо ти шту и про на шли 
осо бу ко ја се сум њи чи за ово кри вич
но де ло. 

Пре ма на во ди ма из По ли циј ске 
упра ве Срем ска Ми тро ви ца, у пи та
њу је два де сет сед мо го ди шњи му
шка рац, ко ји је у но ћи из ме ђу 2. и 3. 
де цем бра про ва лио у обје кат и украо 
те ле ви зор и сет топ бокс уре ђај, ко
је је про дао на јед ној од бе о град ских 
пи ја ца.  

Због по сто ја ња осно ва не сум ње да 
је из вр шио кри вич но де ло те шка кра
ђа, про тив ње га је под не та кри вич на 
при ја ва над ле жном ту жи ла штву.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У КУ ПИ НО ВУ

За без бед ни ју шко лу
Про те кле не де ље при пад ни ци про фе си о

нал не Ва тро га сне је ди ни це Пе ћин ци су, 
уз по др шку До бро вољ ног ва тро га сног 

дру штва „Де спот Ђу рађ Бран ко вић“ из Ку пи
но ва, одр жа ли уче ни ци ма и за по сле ни ма у 
Основ ној шко ли „Ду шан Ву ка со вић – Ди о ген“ 
у Ку пи но ву пре да ва ње на те му про тив по жар
не за шти те, у ко јем су уче шћа узе ли и при пад
ни ци ку пин ског оде ље ња По ли циј ске ста ни це 
Пе ћин ци.

Еду ка ци ју су одр жа ли ко ман дир Ва тро га сне 
је ди ни це Пе ћин ци Ми лан Ста нић, ко ман дир 
ДВД „Де спот Ђу рађ Бран ко вић“ Жељ ко Јев
тић, ва тро га сац Ка та ри на Луп шић и по ли цај ци 
Ми ло рад Бри њак и Да ли бор Луп шић, а пре да
ва њу је при су ство ва ло 156 уче ни ка и 17 за по
сле них из ку пин ске основ не шко ле. 

Ка ко је об ја снио Жељ ко Јев тић, пр ви део 
еду ка ци је је био на ме њен уче ни ци ма, ко ји ма 
је пре до че но ка ко да се по на ша ју у слу ча ју 
да при ме те по жар и ка ко да у нај кра ћем ро ку 
алар ми ра ју ста ри је.

 На у чи ли смо их и да пре по зна ју уни фор ме 
ва тро га са ца и по ли ци је, ка ко би у слу ча ју по
жа ра има ли по ве ре ња да се обра те уни фор
ми са ним ли ци ма – ка же Јев тић.

У дру гом де лу пре да ва ња, на ме ње ном за
по сле ни ма у шко ли, одр жа на је обу ка за по
сле них у ру ко ва њу про тив по жар ним апа ра том 
С9А, ко ји ма је шко ла у Ку пи но ву опре мље на, а 
за по сле ни су упо зна ти и са по ступ ци ма у слу
ча ју из би ја ња по жа ра.

 Рад ни ка у ко тлар ни ци смо еду ко ва ли о 
пре вен тив ним ме ра ма на спре ча ва њу из би ја
ња по жа ра, по пут про ве ре ис прав но сти пум
пи и си гур но сних вен ти ла, као и на чи ни ма за 
спре ча ва ње са мо у па ље ња угља ко ји се ко ри
сти као огрев но го ри во у овој шко ли и по ступ
ци ма на об у зда ва њу по жа ра уко ли ко до ђе до 
са мо у па ље ња угља – ре као нам је Јев тић.

Еду ка ци ја у основ ној шко ли у Ку пи но ву је 
део го ди шњег пла на еду ка ци ја Ва тро га сне 
је ди ни це Пе ћин ци, ко ји за циљ има пре вен
тив но де ло ва ње у окви ру про тив по жар не за
шти те, а у пла ну је да се на ред на еду ка ци
ја одр жи то ком фе бру а ра на ред не го ди не у 
основ ној шко ли у Обре жу. 
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У Ман ђе ло су се из во де ра до ви на 
ре кон струк ци ји во до вод не мре
же. По ста вља се нов це во вод у 

ду жи ни од 350 ме та ра у Ули ци Са ве 
Со ги ћа. Та ко ће би ти ре шен ду го го ди
шњи про блем ко ји ме шта ни ове ули це 
има ју са сла бим при ти ском у ин ста ла
ци ја ма. 

Ра до ве у Ман ђе ло су су про шле сре
де, 14. де цем бра об и шли вр ши лац 
ду жно сти ди рек то ра ЈКП „Во до вод“ 
Бо ри слав Ба бић и члан Са ве та ме сне 
за јед ни це Ман ђе лос Вла ди мир На сто
вић. 

 Да би се обез бе ди ло бо ље во до
снаб де ва ње „Во до вод“ ра ди ре кон

струк ци ју де ла мре же у ду жи ни од 350 
ме та ра ка ко би се по бољ шао при ти сак 
у овом де лу се ла  ре као је в.д. ди рек
то ра ЈКП „Во до вод“ Бо ри слав Ба бић. 

Ра до ви су по че ли 6. де цем бра, а рок 
за њи хов за вр ше так је 20 рад них да на. 
Вред ност ра до ва је око ми ли он ди на
ра. 

 Ме шта ни јед ног де ла се ла су о ча
ва ли су се два де се так го ди на са про
бле мом во до снаб де ва ња. Ус пе ли смо, 
да у до го вор са „Во до во дом“, кре не мо 
у ре ша ва ње тог про бле ма – из ја вио је 
члан Са ве та ме сне за јед ни це Вла ди
мир На сто вић.  

Миљ ка Ви до вић жи ви у Ули ци Са ве 

Со ги ћа и на во ди да има ју оте жа но во
до снаб де ва ње, на ро чи то ле ти. 

 При ти сак у ин ста ла ци ја ма је ја ко 
слаб, ле ти има мо до ста про бле ма. Кад 
по ра ди мо по сло ве и уве че тре ба да се 
ку па мо, због сла бог при ти ска то је го
то во не мо гу ће. Ма ло је не згод но и због 
сто ке ко ја мо ра на вре ме да се по ји. 
На дам се да ће се овим ра до ви ма по
бољ ша ти во до снаб де ва ње – ре кла је 
Миљ ка Ви до вић. 

Ре кон струк ци јом во до вод не мре же у 
Ман ђе ло су, ЈКП „Во до вод“ на ста вља 
прак су из два ја ња нов ца за уна пре ђе
ње во до снаб де ва ња у се о ским сре ди
на ма.  С. С.

МАН ЂЕ ЛОС

Радови на во до вод ној мре жи

КУ ЗМИН

Но ва сиг на ли за ци ја
У Ку зми ну је за вр шен про је кат „Са о

бра ћај но – тех нич ко уре ђе ње зо не 
Основ не шко ле Бран ко Ра ди че вић 

у Ку зми ну“. По ста вље на је но ва сиг на
ли за ци ја, а за вр ше не ра до ве об и шли су 
про шле сре де, 14. де цем бра на чел ник 
Град ске упра ве за са о бра ћај, ко му нал не 
и ин спек циј ске по сло ве Ми ро слав Јо ва но
вић и пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Кузмин Сте ван Ми ло вац. 

 Про те клих не ко ли ко го ди на Град 
Срем ска Ми тро ви ца спро во ди тех нич ко – 

са о бра ћај ни про је кат уре ђе ње зо на око 
основ них шко ла. Про шле го ди не је про је
кат за вр шен у Мар тин ци ма, а пре то га у 
зо на ма не ко ли ко шко ла у Срем ској Ми тро
ви ци. Ови ра до ви за циљ има ју по ве ћа ње 
без бед но сти уче ни ка и оста лих уче сни ка у 
са о бра ћа ју. Де ца су угро же на, јер днев но 
по ред шко ле у Кузмину про ђе 3.000 во зи
ла. Уре ђа на је и до дат на са о бра ћај на сиг
на ли за ци ја ко ја усме ра ва де цу да пре ла зе 
пре ко пе шач ког пре ла за. Има мо и мо дер
не лед са о бра ћај не зна ке ко ји оба ве шта

ва ју во за че да на и ла зе на зо ну шко ле и 
да тре ба сво је кре та ње да усме ре на 30 
ки ло ме та ра на час – ре као је на чел ни ка 
Јо ва но вић.

Он је до дао да ће се ин тен зив но ра ди ти 
и на еду ка ци ји свих уче сни ка у са о бра ћа ју 
ка ко би се пре вен тив но де ло ва ло. 

Про је кат је фи нан си ран од стра не Гра
да Срем ска Ми тро ви ца и Ауто ном не По
кра ји не Вој во ди не у из но су од 2,9 ми ли о на 
ди на ра.   

 С. С. 
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Град и људи 
2.
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ПА РО ХИЈ СКИ ДОМ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Ку ћа на пол зу ро ду

Па ро хиј ски дом у Срем
ској Ми тро ви ци, ко ји 
се на ла зи на Тр гу Ћи

ре Ми ле ки ћа ле гат је Те о
до ра и Је ле не Ба јић. По ро
ди ца Ба јић би ла је на да све 
по зна та тр го вач ка по ро ди
ца, ко ја се из ма ке дон ског 
ме ста  Бла це до се ли ла у 
Ми тро ви цу око 1768. го ди
не. Та ла сом ве ли ке се о бе 
на ста ни ли су још Зе мун, 
Ђур, Пе чуј и Тр на ву. Ми
тро ви цу на ста њу ју три бра
та Јан ко, Лу ка Ду ча, чи ји је 
над гроб ни спо ме ник узи дан 
у срп ску ма лу цр кву, а по ми
ње се и Ко ста, брат или си
но вац. Због по мо ћи Беч ком 
дво ру у Аустро  тур ском ра
ту Ба ји ћи до би ја ју пле мић
ку ти ту лу 1792. од ца ри це 
Ма ри је Те ре зи је. Кроз ви ше 
ге не ра ци ја ба ве се тр го ви
ном сви ња, што је био њи
хов глав ни из вор при хо да 
и сти ца ња ка пи та ла, али 
и жи та ри ца и со љу, ве о ма 
уно сним по слом за ко ји је 
ма ло ко до би јао до зво лу 
за тр го ви ну. Не са мо да су 
би ли успе шни тр гов ци, већ 
су ужи ва ли и ве о ма ве ли ки 

углед у ва ро ши, али и код 
цар ске вла сти. У по след њој 
де це ни ји 18. ве ка од укуп но 
23 пле ми ћа Вој не гра ни це, 
сви Ба ји ћи су но си ли ово 
ви со ко цар ско зва ње и ужи
ва ли све по вла сти це, ко је 
су се уз то до би ја ле. Осим 
то га по ма га ли су си ро ти њу, 
де ли ли жи та ри це ста нов
ни штву Вој не гра ни це за 
вре ме гла ди 1800. го ди не, 
би ли до на то ри и при ло жни
ци при ли ком град ње ве ли
ке цр кве све тог Сте фа на у 
цен тру гра да, по ма га ли су 
из бе гли це из Тур ске за у зи
ма њем за њих код аустриј
ских вла сти, из др жа ва ли су 
мно го ма ло лет не де це из 

Ср би је у то ку ра та са Фран
цу зи ма до 1815. го ди не. Је
дан од Ба ји ћа Ми лош, син 
Пе три је, нај ста ри је кће ри 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа 
и То ше Ба ји ћа, зе мун ског 
пи ва ра, по сле смр ти кне за 
по стао је је дан од на след
ни ка огром ног ка пи та ла и 
про гла шен је за ба ро на од 
Ва ра ди је.

До на ших да на са чу ва
но је не ко ли ко згра да ко је 
су при па да ле Ба ји ћи ма, а 
јед на од њих на ла зи се на 
Тр гу Све тог Сте фа на у ко
јој је да нас сме штен Му зеј 
Сре ма, ар хе о ло шка збир ка, 
ко ја је по у зда но при па да ла 
Јан ку Ба ји ћу, као ти пи чан 

при ме рак ар хи тек ту ре са 
кра ја 18. ве ка. Јан ков син 
Те о дор Ба јић, био је је дан 
од ро до на чел ни ка по ро
ди це чи ји су по да ци о ро
ђе њу и смр ти укле са ни на 
над гроб ној пло чи из 1794. 
у ми тро вач кој цр кви, као 
јед ног од ве ћих до на то ра. 
Оста вио је огро ман ка пи тал 
сво јим си но ви ма Јо ва ну и 
Ди ми три ју, на по ми њу ћи у 
те ста мен ту из 1810. да се 
оба ве зно одр жи ње го ва тр
го ви на и пре не се на та да 
ма ло лет не си но ве. Ње гов 
унук, ко ји се та ко ђе звао 
Те о дор (1827–1905), са су
пру гом Је ле ном (Су бо тић) 
за ве штао је пра во слав ној 
цр кви свој дом, ко ји је још 
за вре ме град ње био на
ме њен у ту свр ху. Те о дор 
То ша, ка ко сто ји на спо мен 
пло чи на ста вио је по ро дич
ну тр го вач ку тра ди ци ју. 

Ова раз гра на та ми тро вач
ка по ро ди ца би ла је на да
ле ко по зна та по че сти то сти, 
ро до љу бљу и пра во сла
вљу. Из те по ро ди це то ком 
20. ве ка су ста са ли мно ги 
ми тро вач ки вр хун ски ин те

Па ро хиј ски дом је при мер ре пре
зен та тив не гра ђан ске ку ће, са ви со
ким пар те ром, ве ли ким ај нфор том 
са стра не и рас ко шно об ли ко ва ном 
фа са дом. Згра да је на ста ла нај ве
ро ват ни је по чет ком по след ње че
твр ти не 19. ве ка
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лек ту ал ци. Нај по зна ти ји ме
ђу њи ма сва ка ко је Те о до
ров си но вац др Или ја Ба јић, 
чу ве ни ми тро вач ки док тор, 
ко ји је сту ди рао ме ди ци ну у 
Бе чу, а ба вио се и књи жев
но шћу и пре во ђе њем. 

Па ро хиј ски дом је при
мер ре пре зен та тив
не гра ђан ске ку ће, са 

ви со ким пар те ром, ве ли
ким ај нфор том са стра не и 
рас ко шно об ли ко ва ном фа
са дом. Згра да је на ста ла 
нај ве ро ват ни је по чет ком по
след ње че твр ти не 19. ве ка, 
а на ста ри ну упу ћу ју по је
ди ни еле мен ти де ко ра ци је, 
ко ји при па да ју ви ше ро ман
ти чар ском ду ху, не го ка сни
јим стро жим ака дем ским 
фор ма ма. Од сре ди не ве ка 
пре о вла да ло је сло бод ни
је по ве зи ва ње кла сич ног 
ре не сан сног и сред ње ве
ков ног ро ма нич ког об ли ко
ва ња, а не го ва ње ро ман ти
зма, ути ца ло је на по ја ча ну 
де ко ра тив ност и по сти за ње 
сли ко ви то сти уну тар кла
сич не ком по зи ци је. Фа са ду 
кра се три спо је на де ко ра
тив на лу ка на сре ди шњем 
де лу ис ти чу ћи сре ди шњи 
део над боч ним, про зо ри 
уокви ре ни фло рал ним пре
пле том, са скулп тор ски об
ра ђе ним гла ва ма за на тли ја 
као пред став ни ка за на та и 
осмо у га о ним зве зда стим 
мо ти ви ма. Ма ли про зо ри 
ис под пот кров ног вен ца за
тво ре ни су гип са ним ажу ри
ра ним ре шет ка ма са фло
рал ним мо ти ви ма, ко је су 
би ле чест мо тив на ку ћа ма 
то га вре ме на. Ро ман ти зам 
је био бр зо при хва ћен у 
срп ској ар хи тек ту ри, по што 
је ис ти цао еле мен те на ци
о нал них сти ло ва сред њег 
ве ка, чи ји мо ти ви ро ма ни
ке и ви зан ти је су се мо гли 
пре по зна ти у соп стве ном 
сред ње ве ков ном на сле ђу 
пре но се ћи их та ко у до ма ће 
гра ди тељ ство по сред ним 
пу тем пре ко оп ште сред ње
е вроп ске тра ди ци је.

Ку ћа је ви ше од јед ног ве
ка слу жи ла као па ро хиј ска 
згра да, и по ред до ма ко

ји пру жа све ште ни ци ма на 
па ро хи ји, би ла је ду ги низ 
го ди на и се ди ште па ро хи је 
и ње не глав не кан це ла ри је 
у јед ном де лу ку ће. То ком 
вре ме на у њој су жи ве ле 
број не ге не ра ци је све ште
ни ка на слу жби у ми тро
вач ким цр ква ма. У њој је 
вла ди ка Ан дреј (Фру шић) 
про вео сво је по след ње да
не сре ди ном осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка. Би ло 
би те шко на бро ја ти све све
ште ни ке ко ји су бо ра ви ли у 
овом ве ле леп ном цр кве ном 
до му. Са мо у по след ње три 
де це ни је ту су ста но ва ли 
про та Ма рић, отац Ча слав, 
Мир ко Же ра вић, Ни ко ла 
Шко рић, крат ко вре ме про та 
Го ли јан, Алек сан дар Цви ја
но вић, отац Ра до слав Ра до
ва но вић.

За ни мљи во би би ло под
се ти ти на ма ли жи во то пис 
оца Мир ка Же ра ви ћа, ро
дом из Ку зми на, ко ји се упо
ко јио дав не 1994. го ди не, а 
био је и сли кар, ко ји је оста
вио за со бом број не ико
но ста се, ико не и пор тре те. 
Сво јом не у мор ном ру ком 
ура дио је око де сет ико но
ста са, ме ђу ко ји ма и онај 
у Сми ља ну, род ном ме сту 
Ни ко ле Те сле. Сли кар ство 
је учио од Ма ри је Ма ла хов, 
ћер ке чу ве ног ру ског ге не
ра ла, ина че про фе сор ке 
ли ков ног у Кар ло вач кој гим
на зи ји. Оста вио је за со бом 
и вре дан рад, пла шта ни цу 
у ма лој цр кви, ко ју је 1983. 
сво јим до ла ском на па ро
хи ју по чео и зва нич но да 
сре ђу је и уво ди у цр кве ни 
жи вот.

Ба ји ћи су оста ви ли сво ме 
ро ду на „пол зу“ ку ћу рет ке 
ле по те, ко ја је као је ди на 
при зем на ку ћа на тр гу одо
ле ва ла ра зним ис ку ше њи
ма вре ме на до ско ра шњих 
да на као дом ми тро вач ког 
све штен ства.

Да нас је у Па ро хиј ском 
до му сме штен ре сто ран 
Двор, ста вље на је но ва фа
са да, а ста ри др ве ни про зо
ри за ме ње ни су ПВЦ сто ла
ри јом.   

У њој су жи ве ле број не ге не ра ци
је све ште ни ка на слу жби у ми тро
вач ким цр ква ма. У њој је вла ди ка 
Ан дреј (Фру шић) про вео сво је по
след ње да не сре ди ном осам де се
тих го ди на про шлог ве ка

ДОМ ПО РО ДИ ЦЕ ВАЈС

Све до чан ство
о бо га тој
исто ри ји гра да

У Пи вар ској ули ци, на 
нај ви шој ви син ској 
ко ти ва ро ши ми тро

вач ке, на ме сту где су се 
не кад уз ди за ли моћ ни зи
до ви хи по дро ма на сло ње
ног на Цар ску па ла ту древ
ног Сир ми ју ма, где је 1835. 
го ди не осно ва но нај ста ри је 
пред у зе ће у гра ду, пр ва ми
тро вач ка пи ва ра, на ла зи се 
ста ра двој на гра ђан ска ку
ћа, ко ја пр ко си вре ме ну и 
стр пљи во ис тра ја ва.

Са гра ђе на 1864. го ди не, 
ка ко је до не дав но ста ја ло 
на фа са ди ову рас ко шну 
двој ну ку ћу са два го то во 
исто вет на кри ла гра дио је 
по чу ве њу сам Ото Вајс, 
вла сник пи ва ре ко ја се 
про чу ла од ка да ју је от ку
пи ла ова по ро ди ца из Пан
че ва. На да ле ко ће би ти 
чу ве ни про из во ди Вај со ве 
пи ва ре по твр ђе не злат ном 
ко лај ном осво је ном 1894. 
го ди не на Ме ђу на род ној 
из ло жби у Бе чу. Ду ге и ре
пре зен та тив не улич не фа
са де стил ски при па да ју ар
хи тек ту ри ро ман ти зма, ко ја 
је не го ва ла об ли ке пре у зе
те из не мач ке ро ма ни ке 
уком по но ва не са ре не сан
сним мо ти ви ма. Еле мен
ти ро ма ни ке ви дљи ви су у 
при ме ни сег мент ног лу ка 
и про фи ли са ном окви ру 
око гор њег де ла про зо ра 
са осо бе ним ро ма нич ким 
кон зо ла ма и фло рал ним 
мо ти ви ма сред њо е вроп
ског по ре кла, ажу ри ра ним 
ро зе та ма и при ме ни „бо
ген фри за“ од на зу бље них 
еле ме на та као не за о би ла
зног мо ти ва ар хи тек ту ре 
ове епо хе. По ло ви ном 19. 
ве ка ро ман ти зам као од
раз об но ве на ци о нал ног 

на сле ђа, ко ји се не што ра
ни је ја вио у сред њо е вроп
ским зе мља ма, би ће ве о ма 
бр зо при хва ћен ка ко у Ср
би ји, та ко и на пе ри фе ри ји 
Аустро у гар ског цар ства то
ком ше зде се тих и се дам де
се тих го ди на ве ка.

Не зна се по у зда но ка да 
су Вај со ви јед ну ку ћу про
да ли ин ду стри јал цу Шве
лу, овај из ве сном Бих не ру. 
Дру ги део ку ће про да ли су 
по ро ди ци ин же ње ра Не
шко ви ћа, ко ја ће кроз три 
ге не ра ци је жи ве ти у овој ку
ћи. У јед ном до ку мен ту Ми
ли вој Ву ја шко вић, жи тар
ски ве ле тр го вац по ми ње 
да је ку ћу ку пио од Бих не ра 
за он да шњих 200.000 ку
на. Сре ди ном два де се тих 
го ди на про шлог ве ка Ву ја
шко вић је ку ћу про дао ку ми 
Ан ге ли ни Во за ре вић, ко ја је 
кр сти ла ше сто ро де це ове 
по ро ди це, ко ја је у то вре ме 
би ла јед на од нај и мућ ни јих 
ми тро вач ких тр го вач ких по
ро ди ца. Удо ви ца Ан ге ли на 
је оста ла без му жа тр гов
ца за вре ме Пр вог свет ског 
ра та, а по ре чи ма Ма ре Ка
шу бе, ко ја је жи ве ла у дру
гом де лу ку ће, код ње је из 
Бе о гра да до ла зио Ла зар 
Во за ре вић, чу ве ни срп ски 
сли кар ро ђен у Ми тро ви ци, 
са ко јим је Ан ге ли на по све
му су де ћи би ла у бли ском 
срод ству. Ка да се Ан ге ли
ни на ћер ка Ми ле на уда ла 
у Ста ру Па зо ву за док то
ра Кла шњу, свој део ку ће 
1955. го ди не про да ју Бо жи
да ру и Ми ле ни Ми ла ко вић, 
ко ји су би ли учи те љи.

Од Не шко ви ћа ће 1945. 
го ди не по ла ку ће ку пи ти 

 За вре ме јед не од ми тро вач ких 
по пла ва то ком три де се тих, кад су 
се ули ца ма гра да во зи ли чам ци, 
овај део је, по пут ка квог остр ва, 
остао не по то пљен
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Ши ме Тр бу хо вић, ро дом са 
Хва ра, ко ји је из Бе ле Цр
кве, где је био управ ник за
тво ра, до шао у Ми тро ви цу 
са су пру гом Ма ри јом, чу ве
ном ба би цом. Ма ри ја је за
вр ши ла Кра љев ску ба бич ку 
шко лу у Бе о гра ду, за вре ме 
Кра ље ви не и би ла пр ва 
ба би ца у ми тро вач кој бол
ни ци по сле ра та. Овај део 
ку ће ће на сле ди ти њи хов 
унук Вла ди мир Ба са рић, 
ор то пед ски хи рург Оп ште 
бол ни це ко ји је у овој ку ћи 
ро ђен, а и да нас жи ви са 
по ро ди цом. У дру гој по ло
ви ни жи ве ли су Ма ра Биљ
че вић и Ма ра Ка шу ба ко је 
су на сле ди ле де ло ве ку ће 
на име из др жа ва ња се ста
ра Зо ре и Љу бе Не шко вић.  

Ми тро вач ки сто лар Па
вле Мол нар је 1959. отво
рио сво ју са мо стал ну 
сто лар ску ра ди о ни цу у 
Ку змин ској ули ци, а 1964. 
ку пио ку ћу од учи те ља Ми
ла ко ви ћа. Мол на ро ви ће се 
кроз три ге не ра ци је ба ви ти 
сто лар ским за на том. Још је 
ње гов отац Јо сип ра дио у 
та да чу ве ној Бо ро ти ној фа
бри ци на ме шта ја осно ва не 
1905. го ди не, ко ја је по чет
ком три де се тих ва жи ла за 
нај ве ћу фа бри ку на ме шта
ја на Бал ка ну и из во зи ла 
у ино стран ство. Па вле је 
учио сто ла ри ју код Ди ми

три ја Ку на, чи ја се ра ди о ни
ца на ла зи ла на ме сту да на
шњег Дис пан зе ра на Са ви. 
Син Фра ња по чет ком де ве
де се тих од ла зи са Шу мар
ског фа кул те та у За гре бу 
где је био аси стент и вра ћа 
се у род ни град, што због 
ро ди те ља, што због ра ди
о ни це да на ста ви по ро дич
ну тра ди ци ју. Вре ме ном ће 
мо дер ни зо ва ти на чин ра
да и из ра ђи ва ти на ме штај 
по прет ход но ком пју тер ски 
из ра ђе ном идеј ном ре ше
њу. Ра ди о ни ца је опре ма
ла те рет не бро до ве фир ме 
„Вел нес“ ко ја је за ку пи ла 
Бро до гра ди ли ште, одр жа
ва ла сто ла ри ју ве ћи не јав
них уста но ва у гра ду.

У уну тра шњо сти обе ку ће 

има ју иден ти чан рас по ред, 
са улич не стра не сле де че
ти ри про сто ри је, а са дво
ри шне ве ли ки са лон, ви ше 
ма њих со ба и два ула за са 
ка рак те ри стич ним тре мом 
са укра сним под ним пло
чи ца ма. Да ова „га здин ска“, 
ку ћа ни кад ни је оску де ва ла 
у во ди све до чи кру жни ре
зер во ар за во ду на та ва ну 
ко ја се из бу на ра у дво ри
шту руч ном пум пом спро
во ди ла у ку ћу. Ком фор на, 
зи ми то пла, ле ти хлад на 
ку ћа је гра ђе на ци глом ве
ли ког фор ма та, ко ја је ка ко 
се ве ру је пра вље на у вла
сти тој ци гла ни гра ди те ља. 
Као нај ви ши те рен у гра ду 
ни ка да ни је би ла пла вље
на, не ма вла ге, а по друм је 

увек сув. За вре ме јед не од 
ми тро вач ких по пла ва то
ком три де се тих, кад су се 
ули ца ма гра да во зи ли чам
ци овај део је, по пут ка квог 
остр ва, остао не по то пљен.

До кле се жу се ћа ња нај
ста ри јих Ми тров ча на ов де 
су до ла зи ле ро де. На јед
ном од оџа ка сви ле су гне
здо, је ди но у гра ду, ко је је 
пре жи ве ло све про ме не и 
оста ло њи хо вим до мом. 
Ту на оџа ци ма ових ста рих 
ку ћа мла де ро де ис про ба
ва ле су сво је пр во ле тач ко 
уме ће, пре не го што ће са 
ста ри ји ма од ле те ти на југ.

На ста ла на спрам вла сти
те пи ва ре, где се на ла зи ла 
и град ска ле да ра, чи је је 
пи во „Три јумф“ би ло нај ква
ли тет ни је пи во пред рат не 
Ју го сла ви је, где су пре ма 
ар хе о ло шким ис тра жи ва
њи ма то ком се дам де се тих 
от кри ве ни сво до ви на ко
ји ма је ле жао хи по дром, 
ве за на за јед ног од во де
ћих срп ских сли ка ра по
сле рат ног до ба Ла за ра 
Во за ре ви ћа, ку ћа све до
чи бо га ту исто ри ју са мо га 
гра да чи ји је део. Као гра
ђе ви на пле ни сво јом ле
по том, бо гат ством ма те ри
ја ла, чип ка стим укра си ма 
ро ман ти чар ске епо хе, та ко 
оми ље не на овим про сто
ри ма због сли ко ви то сти, 
али и ве зе са сред њо ве ков
ним на сле ђем.

Као гра ђе ви на пле ни
сво јом ле по том, бо гат ством

ма те ри ја ла, чип ка стим
укра си ма ро ман ти чар ске

епо хе, та ко оми ље не
на овим про сто ри ма због
сли ко ви то сти, али и ве зе

са сред њо ве ков ним на сле ђем
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КУ ЋА ПО РО ДИ ЦЕ МАЈ КСНЕР 

Јед на при ча из Хе сне
Бу ле вар Кон стан ти на Ве ли ког, глав на 

ули ца ми тро вач ког на се ља Хе сна,  у 
рим ско до ба би ла је јед на од кључ них 

са о бра ћај ни ца, ко ја је по ве зи ва ла за пад ни 
део про вин ци је са ис точ ним. На се ље је до
би ло име по не мач ким до се ље ни ци ма из 
по кра ји не Хе сен и ду го је но си ло име Хе
сен дорф или хе сен ско се ло. Да их же ља 
ми не за род ним за ви ча јем, до се ље ни ци су 
крај на зи ва ли Хе сен, што је вре ме ном по
ста ло Хе сна.

Пр во ор га ни зо ва но на се ља ва ње Не
ма ца у Срем пра ти ре фор ма Ма ри је Те
ре зи је у ци љу ја ча ња вој но гра ни чар ских 
на се ља. Дру ги та лас на стра те шкој ли ни ји 
сре ди шњег де ла Сре ма од Зе му на до Ер
де ви ка био је у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, а 
у Ми тро ви цу до ла зи осам по ро ди ца то ком 
1828. и 1829. го ди не. На се ли ли су се у гра
ни чар ском де лу гра да, где је би ла плод на 
зе мља, ка ко су по ред за нат ског уме ћа би ли 
и вр ло до бри зе мљо рад ни ци. На се ља ко ја 
су гра ди ли има ла су план ски ка рак тер, ши
ро ке ули це са ка на ли ма и ку ће од чвр шћих 
ма те ри ја ла. Мар љи вим ра дом уве ћа ва ју 
бо гат ство и ку пу ју пла це ве у дру гим де ло
ви ма гра да и зе мљу у око ли ни. Са со бом 
су до не ли на чин жи во та, но ве оби ча је и на
ро чи то но ве за на те, али и еле мен те сред
њо е вроп ске ар хи тек ту ре. За са ди ли су ду
до ве у де лу на се ља, ко је се и да нас зо ве 
„Ду да ра“ и пр ви по че ли са га је њем сви ле не 
бу бе. Осно ва ли су сви ла ру на ме сту (не ка
да  шње) фа бри ке на ме шта ја, што је био по
че так ин ду стрија ли за ци је на се ља. У Хе сни 
ће се фор ми ра ти и пр ва ин ду стриј ска зо на 
гра да, ко ја за у зи ма ско ро це лу ле ву стра ну 
глав не ули це, а зна ча јан до при нос да ли су 
не мач ки до се ље ни ци.

У цен трал ном де лу Бу ле ва ра на спрам 
фуд бал ског игра ли шта „Рад нич ки“ на ла зи 
се љуп ко зда ње у ре ду швап ских ку ћа, ко
је је не ка да при па да ло по ро ди ци Мај кснер. 
Ста ри Мај кснер је био зе мљо по сед ник, 
имао је ве ли ко има ње и до ста зе мље. Пре

зао је и по че ти ри па ра ко ња, кад се ишло у 
по ље на Глац пре ма Јар ку, где су има ли зе
мље. Ка жу да је са су пру гом Аном са гра дио 
ку ћу као ми раз сво јој ћер ци је ди ни ци Ка та
ри ни, ко ја се уда ла за Вик то ра Ва не ка, шу
мар ског ин же ње ра. Вик тор је био син сит
ни јег гра ђе вин ског пред у зи ма ча Ма те, ко ји 
је са зи дао по ро дич ну ку ћу на Са ви. Ва не
ко ви су би ли че шког по ре кла, а је дан огра
нак по ро ди це је жи вео у Би је љи ни и имао 
млин код се ла По по во. Као вест из но ви на 
са зна је мо да је на јед ном так ми че њу у пу
ца њу у ни шан пр вог ми тро вач ког Стре љач
ког дру штва осно ва ног у Хе сни дру го ме сто, 
те 1893. го ди не осво јио је дан од Ва не ко вих 
Ле о полд. 

Ку ћа је зи да на од 1914. до 1928. го ди не, 
а град њу је по све му су де ћи пре ки нуо Пр ви 
свет ски рат. Ар хи тек та је био стра нац, о че
му све до чи у то вре ме при ме ње на изо ла ци
ја од тер па пи ра, ко ја ће се по че ти план ски 
при ме њи ва ти тек по ла ве ка ка сни је. Би ла 
је то пре сти жна ку ћа у кра ју, ко ја је и да нас 
јед на од нај леп ших. Још пре ра та има ла је 
те ле фон, ме ђу пр ви ма у гра ду. Склад на и 
еле гант на пле ни ле по том при ме ње не ар
хи тек тон ске пла сти ке у ду ху нео ре не сан
се ви дљи ве у пи ла стри ма са ко ринт ским 
ка пи те ли ма и ор на мен ти ма шкољ ке у луч
ним за ба ти ма из над про зо ра осло ње ним 
на по лу сту бо ве. У пот кров ном вен цу на ла
зи се кла сич на про фи ла ци ја од на зу бље
них еле ме на та. Као ка сни при мер при ме
не нео ре не сан сних об ли ка чу ва тра ди ци ју 
ака де ми зма, ко ји је цве тао у ар хи тек ту ри 
прет ход ног пе ри о да. Ку ћа по се ду је дво ри
шно кри ло са ка рак те ри стич ним тре мом, а 
уну тра шњост оби лу је се це сиј ским еле мен
ти ма у об ра ди сто ла ри је и де ко ра тив ним 
ка ље вим пе ћи ма.

Вик тор је пре да вао у Шу мар ској шко ли у 
Сом бо ру, пре не го што је по стао ди рек тор 
ми тро вач ког „Ми тро шпе ра“. Са Ка та ри ном 
је имао тро је де це Вла ди сла ва, Зден ку и 
Ан ту на, ко ји је знат но мла ђи, ро ђен по сле 

ра та. Ан тун је сту ди рао еко но ми ју у Осје
ку, где је упо знао Ми ле ну и Ми ла на Бу ћа на. 
У то ку по след њег ра та 1993. го ди не Ан тун 
ме ња ку ћу са по ро ди цом Бу ћан из Осје ка, 
ко ја до ла зи у Ми тро ви цу. Ми лан, ин же њер 
ор га ни за ци је је ра дио у „Сла вон ској бан ци“, 
као шеф оде ла за фи нан си је. Син Љу би ша 
и ње го ва су пру га Гор да на за те кли су ку ћу 
у за пу ште ном ста њу, би ла је ско ро де це ни
ју пот пу но пра зна, зи до ви су по че ли да се 
оси па ју, па су гу ље ни и по но во мал те ри са
ни. У тре му ме ња ју сто ла ри ју и ра де глав ну 
фа са ду, за ме ње не су гре ди це и про ме њен 
је цреп на кро ву. 

Ушо ре не ули це, др во ре ди ду до ва и пр ви 
ар тер ски бу на ри у гра ду, Цр ве на че сма и 
да нас слу жи као од ред ни ца глав не рас кр
сни це овог кра ја. На ста ла из ме ђу два ра та, 
као јед на од нај ста ри јих у Ми тро ви ци би ла 
је глав ни снаб де вач во де у овом де лу гра
да, пре не го што је уве ден град ски во до вод. 

Ха зер, Хо рунг, Во га нер, Хат ма јер, Кер, 
Ви мер ме сар са мо су не ке од не мач
ких по ро ди ца Хе сне. По ме ша ни са 

до ма ћим ста нов ни штвом, ко је су за те кли 
жи ве ли су мир но из ме ђу се бе, па зе ћи јед ни 
на дру ге у рат ним ви хо ри ма. Ср би су шти
ти ли Нем це од гра ни ча ра, а у Дру гом свет
ском ра ту Нем ци сво је ком ши је, те ни ко од 
Ср ба у Хе сни ни је стра дао. Ипак кра јем ра
та пред про до ром Цр ве не ар ми је, али и по
сле осло бо ђе ња мо ра ли су на пу сти ти сво је 
до мо ве и ра се ли ти се по Аустри ји, Не мач
кој и Аме ри ци. 

По сле ра та ста ре ку ће Хе сне, ма ка дам
ски пут, чу ве на по сла сти чар ни ца „Ша ћир“ 
на ћо шку у Ку зми ће вој ку ћи, ко ја је оп ста
ја ла че ти ри де це ни је, све до де ве де се тих, 
ка фа на „Ста ра Хе сна“ у бив шој Штран цо вој 
ку ћи, чи не део исто ри је глав не ули це, што 
из ла зи на пру гу, на пу ту пре ма Ла ћар ку, ко
ја је ви ше пу та ме ња ла име од По сав ске, 
Ца ра Ду ша на, 29. но вем бра до да на шњег 
Бу ле ва ра Кон стан ти на Ве ли ког, али увек је 
оста ја ла Хе сна.
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КУ ЋА КОН СТАН ТИ НА ТРУ МИ ЋА

Дом пр вог штам па ра
у Сремској Ми тро вици
Ма ло се зна да је ку ћа 

у Ули ци Кра ља 
Пе тра Пр вог бр. 19 

ку ћа пр вог ми тро вач ког 
штам па ра и из да ва ча Кон
стан ти на Тру ми ћа. Гра ђе на 
је 1877. го ди не, ка ко сто ји 
на ка пи ји од ко ва ног гво жђа 
са ини ци ја ли ма овог до бро
сто је ћег ми тро вач ког адво
ка та, ко ји је био осни вач 
пр ве штам па ри је у Ми тро
ви ци, под на зи вом „На род
на штам па ри ја Кон стан ти
на Тру ми ћа“. Тру мић је био 
и из да вач, али и по кре тач, 
уред ник и вла сник пр вих 
но ви на у Ми тро ви ци и Сре
му. Био је то лист „Фру шка 
го ра“, лист за на род ну при
вре ду, по у ку и за ба ву, а 
не ду го по сле и њен до да
так, ху мо ри стич ки лист „Зо
ља“.

Овај ро до на чел ник штам
пар ства и но ви нар ства у 
гра ду отво рио је штам па ри
ју нај ве ро ват ни је у по моћ
ним про сто ри ја ма ку ће, 

ко је су да нас пре тво ре не у 
ста но ве, где се на ла зи ло и 
уред ни штво пр вих но ви на, 
ко је су осно ва не 1878, 
чи ме је за по че та ера штам
пар ства у гра ду и ши ре. Од 
ове бр зо су се раз ви ле и 
дру ге штам па ри је по Сре
му, јер већ на ред не го ди не 
Тру мић отва ра фи ли ја ле 
сво је штам па ри је у Ру ми и 
Вин ков ци ма. У јед ном огла
су об ја вље ном у соп стве
ним но ви на ма вла сник Кон
стан тин Тру мић оба ве шта
ва гра ђан ство да но во о сно
ва ни за вод штам па ри ја има 
„нај но ви је кон струк ци је 
бр зо стро ја“ и мно штво 

но вих сло ва, те да ће по ред 
из да ва ња но ви на, вр ши ти 
и услу ге штам па ња ка лен
да ра, об ја ва, фор му ла ра, 
по зив ни ца за ба ло ве и 
бе се де, це нов ни ке и ко вер
те, као и дру ги штам па ни 
ма те ри јал.  

Кон стан тин Тру мић се 
до се ља ва из Вин ко ва ца 
1877. го ди не, где се та ко ђе 
ба вио из да ва њем но ви на 
од 1864. го ди не и где је 
из дао два ли ста. По до ла
ску у Ми тро ви цу ку пу је 
ве ли ки плац и гра ди ком
плекс ку ћа у ко је спа да 
улич на по ду жна згра да са 
ај нфор том, а у дво ри шном 

де лу ве ли ка згра да са рас
ко шним пор ти ком на сту бо
ви ма и ај нфор том са стра не 
гра ђе ви не на ко ју се у боч
ном де лу на сла ња ју по моћ
не про сто ри је са укра сном 
пот кров ном др во ре зба ри
јом. Ис пред дво ри шне згра
де по сто ја ла је фон та на, 
чи ји оста ци су се још мо гли 
ви де ти по сле ра та пре не го 
што су укло ње ни. Још су 
ви дљи ви тра го ви не ка да 
бо га те и рас ко ше фа са де 
овог објек та по ти пу град ске 
ви ле са укра сним тре мом 
на ула зном де лу зда ња и 
ве ли ким че о ним тим па но
ном у чи јем сре ди шњем 
де лу се не ка да на ла зио нај
ве ро ват ни је ам блем или 
грб. Шест сту бо ва зи да них 
ци глом и омал те ри са них 
има ју на ко ринт ским ка пи те
ли ма укра се са гла ва ма 
ан ђе ла. У пот кров ном вен цу 
се на ла зе спе ци фич ни фло
рал ни укра си, чи ји су мо ти

Кон стан ти н Тру ми ћ био је из да вач, 
али и по кре тач, уред ник и вла сник 
пр вих но ви на у Ми тро ви ци и Сре му. 
Био је то лист „Фру шка го ра“, лист 
за на род ну при вре ду, по у ку и за ба ву
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ви на ре шет ка ма за за тва
ра ње та ван ских про зо ра 
по но вље ни у ар хи тек тон
ској пла сти ци на пор ти ку 
зда ња. Про зо ри су у гор
њем де лу укра ше ни фло
рал ном де ко ра ци јом, а иста 
или слич на де ко ра ци ја је 
не ка да по сто ја ла и на улич
ној фа са ди. На ста ла у вре
ме вла да ви не ро ман ти зма, 
ме ша из ра же ну сли ко ви
тост и де ко ра тив ност са 
еле мен ти ма кла сич не ар хи
тек ту ре ви дљи ве у на чи ну 
кон стру и са ња пор ти ка и 
кла сич не де ко ра ци је сту бо
ва.

Дво ри шну ку ћу са по моћ
ним згра да ма је 1960. го ди
не од Ко сте Срем че ви ћа 
ку пио Ан тун Мал ди ни из 

Гр гу ре ва ца. Ова по ро ди ца 
ита ли јан ско – фран цу ског  
по ре кла би ла је но си лац 
ба рон ске ти ту ле, ко ју је 
до би ла од фран цу ског кра
ља за за слу ге, пре не го 
што се до се ли ла из Фран
цу ске у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка у Гр гу рев це. Ан ту нов 
отац Алек сан дар ро ђен у 
овим кра је ви ма но сио је 
оче во име, а у пред рат ном 
пе ри о ду ба вио се тр го ви
ном. У ве ли кој по ро дич ној 
ку ћи у Гр гу рев ци ма на ла зи
ле су се број не рад ње, ко је 
је во ди ла по ро ди ца Мал ди
ни. По се до ва ли су вла сти
ту пе ка ру, ме са ру, ка фа ну, 
али и мле ка ру, „ле де ња ру“ 
за чу ва ње ме са и „пу та ру“, 
ра ди о ни цу за пра вље не 
пу те ра. По ро ди ца Мал ди ни 
се ис кљу чи во ба ви ла тр го

ви ном, зе мље ни су има ли 
ни ти су се ба ви ли зе мљо
рад њом, а тек је Пер са, 
ро ђе на Де вић по сле смр ти 
му жа ку пи ла је дан ма њи 
плац и за са ди ла ви но град.

Ка ко је у то ку Дру гог свет
ског ра та гр гу ре вач ка ку ћа 
стра да ла, Пер са Мал ди ни 
са си ном Ан ту ном и три 
ћер ке од лу чу је да ку пи ку ћу 
у Ми тро ви ци. Три се стре 
Мал ди ни ни су се уда ва ле. 
Ол ги ца је ра ди ла у по шти и 
за хва љу ју ћи ус по ста вља
њу ве за има ла је ва жну 
уло гу у спа са ва њу се ла од 
стре ља ња кра јем ра та, 
Со фи ја је ра ди ла на Же ле
зни ци, а Ми ра у Оп шти ни, 
али и у вој сци где је би ла 
но си лац број них од ли ко ва
ња. Као нај мла ђе де те 
Ан тун је ра но до шао у град 
да из у чи за нат за тр гов ца и 
по сле ра та је ра дио као 
ше грт у број ним та да шњим 
тр го вач ким рад ња ма, град
ском и срем ском ма га ци ну 
„Гра мак“ и „Сре мак“, за тим 
у Ра да ко вој тр го вач кој рад
њи, ко ја је би ла ве о ма 
по се ће на као јед на од нај
ве ћих и нај бо ље снаб де ве
них рад њи у то вре ме са 
ве ли ким бро јем рад ни ка. 
Ка сни је се за по шља ва на 
КПД–у као шеф та пе тар ске 
ра ди о ни це, јер је имао из у
чен и та пе тар ски за нат, где 
је до че као пен зи ју. 

Улич ни део овог ком плек
са ку ћа по сле ра та је про
дат, а у ње му је не ка да 
жи вео фуд бал ски ре пре
зен та ти вац ста ре Ју го сла
ви је и нај бо ље пред рат но 
ле во кри ло Јо жа Ги лер, 
ко ји је у ра ту, иако Не мац 
по стра дао, јер ни је при стао 
да игра за не мач ки тим. 

На кон зна чај не го ди шњи
це сто три де сет го ди на 
ми тро вач ког штам пар ства 
и пи о нир ског ра да у но ви
нар ству у Сре му, тре ба 
под се ти ти на зна чај лич но
сти Кон стан ти на Тру ми ћа у 
кул тур ној исто ри ји гра да, 
ко ја ни је у до вољ ној ме ри 
осве тље на и ва ло ри зо ва
на, ни ти су ку ћа и згра де у 
ко ји ма се на ла зи ла штам
па ри ја за шти ће не од да љег 
про па да ња. До тле оро ну ло 
зда ње пр вог срем ског 
штам па ра и за чет ни ка 
но ви нар ства на овим про
сто ри ма, ко је град ни је у 
до вољ ној ме ри пре по знао 
као сво ју кул тур ну вред
ност пре пу ште но зу бу вре
ме на и да љем про па да њу 
че ка сво је бо ље да не.

Шест сту бо ва 
зи да них
ци глом и
омал те ри са них 
има ју на
ко ринт ским 
ка пи те ли ма 
укра се са
гла ва ма ан ђе ла

По ро ди ца Во лер обе ле
жи ла је је дан пе ри од 
исто ри је гра да и оста

ће за пам ће на као по ро ди ца 
гра ди те ља Ми тро вач ке гим
на зи је. Њи хо ву ве о ма жи ву 
ак тив ност на мно гим по љи
ма мо же мо пра ти ти у пр вој 
по ло ви ни 20. ве ка. 

Ми тро вач ка исто ри ја ове 
по ро ди це по чи ње 1900. го
ди ном, ка да Иван Во лер 
до ла зи у град и за сно вав ши 
по ро ди цу на кон три го ди не 
ку пу је плац пре ко пу та ка
то лич ке цр кве за из град њу 
рас ко шне по ро дич не ку ће. 
Ку ћа но си све од ли ке ар хи
тек ту ре на пре ло му ве ко
ва, ко ја је не го ва ла ли ни је 
кла сич ног об ли ко ва ња у 
окви ру ака дем ске ар хи тек
ту ре исто риј ских сти ло ва, 
од по зно ре не сан сних до 
нео ба рок них еле ме на та. 

По ве ћа ње ма те ри јал них мо
гућ но сти гра ђан ства, као и 
при су ство ве ћег бро ја шко
ло ва них гра ди те ља и ар хи
те ка та при до шлих или ан га
жо ва них из ве ћих цен та ра 
под ста кло је раз вој ар хи тек
ту ре у свим де ло ви ма цар
ства. 

Ку ћа Во ле ро вих је при мер 
ре пре зен та тив не при зем
не стам бе не згра де на ко јој 
су при ме ње ни и по што ва ни 
стро ги ака дем ски прин ци пи 
об ли ко ва ња и пре ци зно пре
но ше ње стил ских од ли ка. 
О рас ко ши објек та све до чи 
бо гат ство ар хи тек тон ских и 
стил ских еле ме на та по пут 
раз у ђе не глав не фа са де 
ис ту ре них боч них де ло ва 
са про зо ри ма нео ре не сан
сних луч них или нео ба рок

них за ба та, са де ко ра тив
ном пла сти ком фло рал них 
мо ти ва цве ћа и ру жа, пи ла
стри ма са јон ским ка пи те
ли ма и ба рок но укра ше ним 
па ра пе ти ма под про зо ри ма. 
Под кров ни ве нац кра сили 
су кру жни про зо ри и де ко ра
тив не кон зо ле, а на уга о ним 
де ло ви ма у кро ву две бо га то 
об ли ко ва не ати ке са луч ним 
гор њим иви ца ма, еле мен
ти ма ба лу стра да, укра сним 
гр бо ви ма, ва за ма на по ста
мен ту и шкољ ка ма. Ова кав 
на чин об ли ко ва ња био је ти
пи чан за фран цу ску де ко ра
ти ви стич ку ар хи тек ту ру, чи ји 
ути цај се осе тио на ро чи то 
по сле две свет ске из ло жбе 
у Па ри зу. Ка пи ја са ве ли
ком ажу ри ра ном ро зе том у 
др ве ту над кри ли ма вра та 
по ка зу је ар ха ич ни је стил ске 
од ли ке. 

Сте кав ши од ре ђе ни ка
пи тал, ба ве ћи се зе мљо
рад њом Иван, ко ји је из 
Не мач ке до нео ди пло му 
„ис пи та ног гра ђе вин ског и 
те сар ског мај сто ра“, са си
ном Ру дом осни ва гра ђе вин
ско пред у зе ће „Иван Во лер“. 
Пред у зе ће је за по шља ва ло 
ве ли ки број рад ни ка, зи да
ра, те са ра и по моћ ни ка, ко ји 
се по вре ме но кре тао чак и 
до сто у за ви сно сти од ве ли
чи не по руџ би не. Гра ђе вин
ска ак тив ност овог пред у зе
ћа, до жи ве ла је свој вр ху нац 
у то ку град ње Ми тро вач ке 
гим на зи је од 1928. до 1930. 
го ди не по про јек ту чу ве ног 
срп ског ар хи тек те Мо ми ра 
Ко ру но ви ћа, а Во ле ро во гра
ђе вин ско пред у зе ће је би ло 

КУ ЋА ПО РО ДИ ЦЕ ВО ЛЕР

Гра ди те љи 
Ми тро вач ке 
гим на зи је

Ми тро вач ка исто ри ја ове по ро ди
це по чи ње 1900. го ди ном, ка да Иван 
Во лер до ла зи у град и за сно вав ши 
по ро ди цу на кон три го ди не ку пу је 
плац пре ко пу та ка то лич ке цр кве за 
из град њу рас ко шне по ро дич не ку ће
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на и ме но ва но за из во ђа ча ра до ва. Гим
на зи ја је као гра ђе ви на ве ли ких ди мен
зи ја и сло же ног ар хи тек тон ског скло па 
би ла нај за ма шни ји по ду хват у гра ђе
вин ској де лат но сти гра да кра јем два
де се тих го ди на. У овом гра ђе вин ском 
по ду хва ту Иван је имао пред у зет нич ку 
уло гу у ор га ни за ци ји по сла и на бав ци 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла, док је удео 
Ру де, ко ји је за вр шио гра ђе вин ску шко
лу у За гре бу био не про це њив на са мом 
гра ди ли шту, у над зи ра њу из во ђач ких 
ра до ва. Пред у зе ће је има ло жи ву гра
ђе вин ску ак тив ност у ме ђу рат ном пе
ри о ду, гра де ћи по ро дич не ку ће, ме ђу 
ко ји ма ку ће за по ро ди це Ку зми нац, Ра
дак, Кунцл и мно ге дру ге и број не по
го не та да шњих пред у зе ћа, као што су 
„Ми тро вач ка па ро пи ла д. д.“, „Твор ни
ца та ни на“, ма га цин ски про стор за Бо
ро ти ну фа бри ку на ме шта ја то ком 1925. 
го ди не.

На про сто ру Че ри хо ве твор ни це та
ни на по сле ње не ли кви да ци је 1930. 
го ди не Иван Во лер и др Ги га Ара ниц
ки осни ва ју но ву фа бри ку за пре ра ду 
др ве та, под на зи вом „Сир миа, твор
ни ца шпер  пло ча и фур ни ра“, ко ја је 
у го ди на ма ве ли ке свет ске еко ном ске 
кри зе за по шља ва ла и до 125 рад ни ка. 
„Сир миа“ је 1937. про ме ни ла вла сни
ке и име у „Ми тров чан ка“ и пре се ли
ла се ди ште у Бе о град. Пред рат Иван 
пре пи су је сво је гра ђе вин ско пред у зе
ће сину и по све ћу је се об ра ди зе мље, 
на во де ћи на пе ча ти ма сво је но во зва
ње „еко ном“. 

За вре ме ра та Во ле ро ви су се ча
сно др жа ли, за у зи ма ју ћи се за мно ге 
за ро бље не при ја те ље у не при ја тељ

ском та бо ру. На кон ми ни ра ња не мач
ког во за на ста ни ци у Вог њу за па ље ни 
су сви са ла ши у бли зи ни ме ста уде са, 
ме ђу ко ји ма је био и са лаш Ру де Во
ле ра.

По сле ра та др жа ва им на ци о на ли
зу је ве ћи део имо ви не, ме ђу ко ји ма 
гра ђе вин ско пред у зе ће и ве ле леп ну 
дво спрат ну ку ћу у сти лу се це си је пре
ко пу та по ро дич не ку ће, где се да нас 
на ла зи По љо при вред ни ин сти тут. Ку ћа 
ко ју је Иван гра дио за сво ју по ро ди цу и 
ко ја је кроз цео ње гов рад ни век слу жи
ла и као се ди ште пред у зе ћа оста ла је 
у вла сни штву Во ле ро вих.  Ру да се ни је 
же нио, остав ши без пред у зе ћа за по
шља ва се у „Срем про јек ту“,  а на кон 
оче ве смр ти 1956. го ди не у ро ди тељ
ској ку ћи жи ве ње го ве две се стре. Иван 
је имао ше сто ро де це, по ред Ру де и си
на Кар ла и че ти ри ћер ке уда те у ку ће 
Јунг, Ва нек, Кунцл и Са вић. По ро дич на 
ку ћа је вре ме ном за пу сте ла. Адво кат 
Љу бо Ко ва че вић отва ра сво ју кан це ла
ри ју у јед ној ње ној про сто ри ји, као њен 
је ди ни ста нар и „ку ће па зи тељ“. До шао 
је у Срем, пре ви ше од по ла ве ка но
шен мла да лач ком по ле том, фру шко
гор ском пи то ми ном и пе сма ма Бран ка 
Ра ди че ви ћа о ко ји ма је мно го слу шао у 
род ном Да ни лов гра ду. 

Ку ћа по ро ди це Во лер, би сер град ске 
ар хи тек ту ре с по чет ка два де се тог ве ка 
по слу жи ла је као про то тип у гра ђе вин
ској ак тив но сти гра да, а њен зна чај по
ред ар хи тек тон ско  умет нич ког ле жи и 
у чи ње ни ци да се ра ди о ку ћи гра ди те
ља чу ве не Ми тро вач ке гим на зи је. Ова
ква вред на зда ња, у свим сре ди на ма 
ко је др же до свог на сле ђа за слу жу ју да 
се бри жљи во чу ва ју. 

За вре ме ра та
Во ле ро ви су се
ча сно др жа ли,
за у зи ма ју ћи се

за мно ге за ро бље не 
при ја те ље у

не при ја тељ ском
та бо ру. На кон

ми ни ра ња не мач ког 
во за на ста ни ци

у Вог њу за па ље ни
су сви са ла ши

у бли зи ни ме ста
уде са, ме ђу ко ји ма

је био и са лаш
Ру де Во ле ра
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КУ ЋА ПО РО ДИ ЦЕ НЕ НА ДО ВИЋ

Укус и стил са вре ме ног до ба

На углу глав ног Град ског тр га Ћи ре Ми
ле ки ћа, јед ног од три по ве за на тр га, 
ко ја у Ми тро ви ци чи не осо бе ну ам би

јен тал ну це ли ну са ста ром ар хи тек ту ром 
на ла зи се ку ћа, ко ја је при па да ла по зна тој 
тр го вач кој по ро ди ци Не на до вић. Још 1899. 
го ди не Ни ка Не на до вић осни ва рад њу ре
ги стро ва ну као „шпе це рај и де ли ка те се“ у 
ста рој ку ћи на чи јем ме сту ће пред Пр ви 
свет ски рат 1913. го ди не са гра ди ти но ву 
ку ћу, ка ко још увек сто ји на спо мен пло чи 
из над ула зне ка пи је са ини ци ја ли ма вла
сни ка и пред ста вом све ца за штит ни ка.

У вре ме град ње би ло је ово из у зет но мо
дер но и ре пре зен та тив но спрат но зда ње 
у сти лу зре ле се це си је, ко ја је на ста ла на 
по љу рас ки да са фор мал ним еле мен ти ма 
ака де ми зма. По ред Флајш ма но ве ку ће из 
1911. го ди не била је је дан од пр вих мо дер
них обје ка та у гра ду. При ме на но вог сти ла 
огле да се у уки да њу по ја сних и за вр шних 
кла сич но про фи ли са них ве на ца, ве ћој сти
ли за ци ји и плит кој мо де ла ци ји у це ло куп
ној об ра ди фа сад них по вр ши на, упо тре би 
сна жно ис ту ре них ер ке ра са гру пом уских 
про зо ра и ман сард ним спра том на угло
ви ма, но вих ма те ри ја ла и по ли хро ми је у 
ви ду ке ра ми ке у бо ји. Уво ђе ње де ко ра тив
них но ви на ви дљи во је у се це си ји по себ но 
оми ље ној при ме ни ка не ли ра них вер ти кал
них по ја се ва око про зо ра, но вим укра сним 
овал ним мо ти ви ма над про зо ри ма и упе ча
тљи вим ни зо ви ма пла вих пло чи ца на фа
са ди и ка сет ној де ко ра ци ји у над стре шном 
пот кров ном вен цу.

Као ти пич но стам бе но  по слов на згра да 
про јек том је има ла пред ви ђе на три ло ка ла 
у ко ји ма Ни ка и син То ша др же вла сти те 
рад ње пре ра та ве ле тр го ви ну ме шо ви том 
ро бом, као и „Ста кла ру Не на до вић“ док се 
у ма њем ло ка лу на ла зи ла књи жа ра и па
пир ни ца Бо жи да ра Ми ло ва но ви ћа и Цел
не ра, где су се мо гле ку пи ти раз не ђач ке 
по треп шти не, али и играч ке.

Рат них го ди на То ша Не на до вић од ла зи у 
Бе о град, ода тле у Аме ри ку, па у ку ћи по
сле ра та но ва власт др жи се ди шта сво јих 
ак ти ва. Од 1953. го ди не ку ћу да је на про да
ју пре ко прав ног за ступ ни ка адво ка та Фе
до ра Ара ниц ки, ко ји се за ло жио да се са

чу ва стам бе ни ка рак тер овог зда ња и сам 
ку пу ју ћи спрат ни део пре ма ули ци где жи
ви са по ро ди цом. Ње го ва адво кат ска кан
це ла ри ја са да се на ла зи ла на спра ту као 
део ку пље ног ста на. Ме ђу куп ци ма на шла 
се Ста на, су пру га ми тро вач ког адво ка та 
Ма ле ти ћа, ко ји је по чет ком ра та по ги нуо у 
бом бар до ва њу Ужи ца. 

Ло кал из ме ђу два ве ћа ку пио је Ку зма
но вић Вељ ко, ко га Ми тров ча ни пам те по 
про дав ни ци бом бо на и оста лих слат ки ша, 
ко је је сам пра вио, сла до ле да, ора сни ца, 
ра тлу ка, ће те не ал ве, ко кос са ла ми ца и 
зим ског сла до ле да, а рад ња је ра ди ла до 
пред крај де ве де се тих го ди на. Овај чу ве ни 
ми тро вач ки мај стор бом бо на је као мла дић 
до шао из Ма ке до ни је пр во у Но ви Сад, где 

је у фа бри ци бом бо на и чо ко ла де из у чио 
за нат, да би пре ра та код Трај ко ви ћа у пр вој 
ми тро вач кој ма ну фак ту ри за из ра ду бом
бо на ра дио као по моћ ник, а за тим као тр
го вач ки пут ник за про мо ви са ње про из во да 
фир ме по зе мљи. По сле ра та снаб де ва тр
го ви не и про да је бом бо не по ва ша ри ма, а 
пр ву са мо стал ну рад њу отва ра у др ве ним 
ду ћа ни ма на ме сту да на шње по ште, пре 
не го што ће ку пи ти ло кал у са мом цен тру 
гра да. У то вре ме рад ња је до бро по сло
ва ла, још се се ћа мо ка ко смо као сред њо
школ ци на школ ским од мо ри ма ишли да 
ку пи мо слат ки ше код де да Ве ље, ка ко смо 
га зва ли.

У дво ри шту на спра ту јед ног кри ла стан 

је 1960. го ди не ку пи ла по ро ди ца Же га рац. 
Је ле на је ра ди ла као слу жбе ни ца у од се ку 
од бра не у оп шти ни. Њен отац Сте ван Ге
ор ги је вић је из То вар ни ка слу жбом до шао у 
Чал му као ди рек тор ште ди о ни це за вре ме 
ста ре Ју го сла ви је, где се и оже нио. У Ми
тро ви цу су до шли по сле ра та кад су и ку
пи ли стан од То ши не ћер ке Гор да не, ко ја 
је жи ве ла у ино стран ству. Ве ли ка со ба овог 
ста на де ло ва ла је као пра ви са лон укра
шен сли ка ма Је ле ни не ба ке из Сом бо ра 
у рас ко шним ста рин ским ра мо ви ма, а ова 
за о став шти на јед не сом бор ске учи те љи це 
пра ти ла је сва ку по ро дич ну се о бу. Стан у 
дру гом дво ри шном кри лу ку пио је уго сти
тељ Сте ван Мар ко вић, вла сник „Срем ске 
ку ће“ на пу ту пре ма Ле жи ми ру.

По сле ра та на ста вље на је пред рат на 
тра ди ци ја, те Ми тров ча ни пам те ку ћу по 
„Ма тро зо вој“ па пир ни ци и „Ста кла ри“, ко ју 
је др жа ла „Вој во ди на“, а  не по сред но пред 
рат ту је би ла „Ба ти на“ про дав ни ца, а ка
сни је тр го ви на кон фек циј ском ро бом „Зве
зда“. Вре ме ном су се про ме ни ли са др жа ји, 
али и вла сни ци ло ка ла, да нас се ту на ла зи 
про дав ни ца па ти ка, фо то рад ња и фи ли ја
ла јед не бан ке. 

Нај ве ћи део ку ће пре пет на е стак го ди
на ку пу ју од мно го број них вла сни ка  
по ро ди ца Бе ре жни – По по вић. Обо

је ар хи тек те, Ве сна и Сми љан По по вић 
ра ди ли су као гра ђе вин ски пред у зи ма чи у 
Не мач кој. Њи хо во пред у зе ће би ло је пр ва 
при ват на ју го сло вен ска гра ђе вин ска фир
ма, ко ја је до би ла де та шман да во ди до
ма ће рад ни ке на не мач ко тр жи ште, али је 
по сле санк ци ја мо ра ла да пре ђе у Не мач
ку. По ро ди ца По по вић је пред у зе ла ре но
ви ра ње ку ће са ве о ма оп се жним ра до ви ма 
у кров ној кон струк ци ји, а том при ли ком је 
ура ђе но и пот кро вље и ре но ви ра на уну
тра шњост са рас ко шним пар ке ти ма и ма
сив ним вра ти ма, ка ква су мо гле има ти са
мо ку ће имућ ни јих гра ђа на.

По слов ни ца и стам бе на згра да са мно го
број ним ста но ви ма боч них кри ла, као дра
го це ни бе лег јед не ета пе у раз во ју град ске 
ар хи тек ту ре, ме ђу пр ви ма уво ди нов укус и 
стил са вре ме ног до ба, а Ми тро ви ца обри
се мо дер ног гра да.

Ло кал из ме ђу два
ве ћа ку пио је

Ку зма но вић Вељ ко, 
ко га Ми тров ча ни пам те 

по про дав ни ци
бом бо на и оста лих 

слат ки ша, а рад ња је 
ра ди ла до пред крај 
де ве де се тих го ди на

У вре ме град ње 
би ло је ово

из у зет но
мо дер но и

ре пре зен та тив но 
спрат но зда ње

у сти лу зре ле
се це си је
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КУ ЋА ПО РО ДИ ЦЕ БА РАК СА ДИЋ

Об но вље на на сто го ди шњи цу 

У глав ној ми тро вач кој 
ули ци, ко ја је ви ше 
пу та ме ња ла име, од 

не ка да шње  Фру шко гор ске, 
пре ко Же ле знич ке до да на
шње Кра ља Пе тра Пр вог у 
бли зи ни ме ста ра чва ња на 
пут не прав це пре ма ста ни
ци и Фру шкој го ри на ла зи 
се ку ћа осо бе не и је дин
стве не ар хи тек ту ре, ко ја 
при па да по ро ди ци Ба рак
са дић. Ми тро вач ка исто ри
ја ове по ро ди це по чи ње по
чет ком 20. ве ка ка да Си ма 
Ба рак са дић из Ман ђе ло са 
ку пу је плац са ома њом ку
ћом у гра ду и зе мљу у око
ли ни. Си ма као је дан, за 
оно вре ме од на пред ни јих 
зе мљо рад ни ка сте кав ши 
ма те ри јал на сред ства од
лу чу је да зи да но ву ку ћу, 
ко ја би бо ље од го ва ра ла 
по тре ба ма све број ни је по
ро ди це. Град њу рас ко шне 
ку ће от по чи ње 1909. го ди
не, а град њи је прет хо ди ла 
при пре ма у на бав ци ма те
ри ја ла, ко ја је пре ма он да

шњим оби ча ји ма зна ла да 
тра је и по не ко ли ко го ди на.

По чет ком 20. ве ка у ар хи
тек ту ри је вла да ла ве ли ка 
ра зно вр сност сти ло ва од 
до след ног по што ва ња ака
дем ских прин ци па исто риј
ских сти ло ва до при ме не 
нео ро ман ти чар ских еле ме
на та ка рак те ри стич них за 
та да шњу не мач ку ар хи тек
ту ру, ко ја је ожи вља ва ла 
вла сти то сред њо ве ков но 
на сле ђе, као и пре пли та
ње ова квих схва та ња. Гра
ди те љи су углав ном сле
ди ли иде је из прет ход ног 
пе ри о да, али су уно си ли 
и број не еле мен те мо дер
них пра ва ца, по пут се це

си је. Ку ћа пред ста вља је
дин ствен при мер при ме не 
не мач ког нео ро ман ти зма 
у град ској ар хи тек ту ри ви
дљи вог на из ра же ним ро
ма нич ким кон зо ла ма око и 
из ме ђу про зо ра, као јед ног 
од пре по зна тљи вих зна ко
ва овог сти ла. Као што је 
би ло уоби ча је но на мно
гим зда њи ма то га вре ме на 
уоч љи ва је ком би на ци ја 
сти ло ва у ви ду нео ба рок
них еле ме на та па ра пет ног 
де ла про зо ра, као и цвет
них мо ти ва на пор та лу и у 
пот кров ном вен цу се це сиј
ског по ре кла. При ме ње на 
је на ро чи то оми ље на то ком 
пр ве де це ни је ве ка упо тре

ба пло чи ца, ко је ства ра ју 
из у зет но де ко ра ти ван ути
сак фа сад ног плат на, као 
и хо ри зон тал не укра сне 
тра ке ра ди ожи вља ва ња 
рав них по вр ши на про че ља, 
као се це сиј ских те ко ви на, 
по ред ве о ма на гла ше них 
еле ме на та де ко ра тив не 
пла сти ке. У уну тра шњем 
про стор ном рас по ре ду 
боч но кри ло ства ра ве ћу 
раз у ђе ност про сто ри ја по
ве за них про стра ним за
ста кље ним тре мом са два 
ис так ну та ула за са сте пе
ни штем. Из у зе тан тех нич ки 
ни во из во ђе ња по ка зу је да 
је зда ње мо ра ло на ста ти по 
про јек ту шко ло ва ног ар хи

Сто го ди шње зда ње, ко је вла сни ци са ве сно одр жа ва
ју у на ме ри да га са чу ва ју од про па да ња пле ни сво јом 
је дин стве ном ле по том све до че ћи бо гат ство и укус не
ка да шњег сло ја имућ них до ма ћи на, ко ји су жи ве ли од 
и са зе мљом, ко ју су не из мер но во ле ли
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КУ ЋА ПО РО ДИ ЦЕ БОГ ДА НО ВИЋ

Ре ље фи
до стој ни
цар ског гра да

На ру бу Жит ног тр га, 
пре ма оба ли Са ве, 
на ла зи се из у зет но 

ре пре зен та тив на по ро дич
на ку ћа, ко ја је при па да ла 
не ком вр ло имућ ном чла ну, 
тр го вач ког сло ја ми тро вач
ког гра ђан ства, ко ји је се би 
могaо да при у шти обје кат 
ова кве ар хи тек ту ре. На ста
ла нај ве ро ват ни је у по след
њој де це ни ји 19. ве ка у ду ху 
та да шњег вла да ју ћег ака де
ми зма, ко ји је раз вио бо гат
ство еле ме на та ар хи тек ту ре 
нео ре не сан се и нео ба ро ка, 
ку ћа по ка зу је све стил ске 
осо бе но сти ар хи тек ту ре то
га до ба са ма сив ном ар хи
тек тон ском кон струк ци јом 
објек та из у зет но ду ге ре пре
зен та тив не улич не фа са де, 
са си ме трич ном тро дел ном 
по де лом глат ко мал те ри
са них зи до ва, на ко ји ма се 
ис ти чу про зо ри бо га то укра
ше них окви ра. Фа са ду кра си 
сна жни је мо де ло ва на де ко
ра тив на пла сти ка у за ба ти
ма про зо ра  са жен ским по
пр сји ма у ви со ком ре ље фу, 
са по два ро га из о би ља са 
во ћем, во лу та ма, ли шћем 
акан ту са и из ви је ним кон зо
ла ма, а на пре ки ну тим за ба
ти ма боч них де ло ва, по два 
па ра ан ђел чи ћа. Ку ћа је по
се до ва ла две гра ђе вин ске 
ета пе, ка да је ста ри ја гра
ђе ви на про ду же на и над ви
ше на но вим кро вом са обе 
стра не, чи ме је са гра ђе на 
ку ћа у да на шњем по зна том 
об ли ку. Спољ њем бо гат
ству об ли ка од го ва ра ла је и 
рас ко шна уну тра шњост, од 
де ко ра тив но исли ка ног ај
нфор та, са про фи ли са ном 
та ва ни цом са цвет ним мо
ти ви ма и зид ним ни ша ма 

до са чу ва них тра го ва зид ног 
сли кар ства у ста ри јем де лу 
ку ће, по ка зу ју ћи да су то ком 
19. ве ка у гра ду по сто ја ле 
ку ће рас ко шно осли ка них 
зи до ва и та ва ни ца.

Ни је по зна то ко је био вла
сник и гра ди тељ ове рас ко
шне ку ће, али је до три де се
тих го ди на при па да ла бра ћи 
Ме са ро вић, ко ји су по чет ком 
ве ка тр го ва ли огрев ним др
ве том, а ка сни је се ве о ма ак
тив но ба ви ли мли нар ством. 
У ми тро вач кој пре храм бе ној 
ин ду стри ји мли нар ство је 
за у зи ма ло јед но од ис так ну
ти јих ме ста у при вре ди гра
да и у ме ђу рат ном пе ри о ду  
ре ги стро ва но је ви ше мли
но ва, ме ђу ко ји ма су би ли 
па ро мли но ви Ме са ро ви ћа и 
Ре сле ра, Ан ту на Хар ди ја из 
1908. код же ле знич ке ста
ни це, мо тор ни млин Вај са и 
Ку зми ћа, као и млин бра ће 
Та тић, ко ји је ре дов но млео 
за вој ску. Млин бра ће Слав
ка и Јо ва на Ме са ро ви ћа се 
на ла зио код пи ја це, на углу 
Па ро брод ске пре ма Са ви 
био је ма га цин ски про стор, 
а ре до ви се ља ка са за пре
гом на то ва ре ном џа ко ви ма 
жи та, се за ли су све до ма ле 
цр кве на оба ли Са ве. Мли
но ви Ме са ро ви ћа и Хар ди ја 
по чет ком 1937. за по шља ва
ли су по 33 рад ни ка, а да  је 
млин ра дио и кра јем ра та 
све до чи по да так да је Јо ван 
Ме са ро вић 1944. го ди не дао 
5.000 ки ло гра ма бра шна у 
со ци јал не свр хе за си ро ма
шне и из бе гли це.

Због те шке еко ном ске 
си ту а ци је и број них те шко
ћа, на ро чи то у сит ној мли

тек те, ко ји је сти цао зна ња 
на не кој од по ли тех нич ких 
шко ла та да шњег Аустро
у гар ског цар ства или не
мач ких цен та ра, ко ји су на 
пре ла зу ве ко ва на ро чи то 
би ли при влач ни за до ма ће 
гра ди те ље.

Пр во бит ним про јек том је 
би ла пред ви ђе на град ња 
и дру гог кри ла ку ће, чи ме 
би ај нфорт био у сре ди ни, 
а не са стра не, али је Пр
ви свет ски рат омео град њу 
и ре а ли за ци ју про ши ре ња 
овог рас ко шног објек та. Чи
ни се да је сам про је кат био 
при ла го ђен по тре ба ма јед
не па ор ске по ро ди це, јер је 
из у зет но ви сок ај нфорт био 
ди мен зи о ни ран за про лаз 
за пре ге са сла мом или „во
за“, а по по тре би чак и вр
ша ли це.

У по ро ди ци од пет си
но ва и че ти ри кће ри Си ме 
и Дам њан ке Ба рак са дић 
оста ле су Ми лан ка и Ми ли
ца и син Сте ван, ко ји је са 
оцем у ме ђу рат ном пе ри о
ду ра дио зе мљу. Сте ван  је 
тра гич но из гу био жи вот у 
сво јој 31 го ди ни на ми тро
вач ком гро бљу оста вив
ши за со бом дво го ди шњег 
си на Бо ри са ва и су пру гу 
Ву ки цу, ко ја се су о ча ва са 
број ним не да ћа ма по сле
рат ног пе ри о да и од у зи ма
ња имо ви не. Са лаш на Ра
ди нач ком пу ту, ко ји је још у 
то ку ра та био па љен, са да 
је сру шен, а ма те ри јал је 
од не ла зе мљо рад нич ка за
дру га за град њу еко но ми је. 
Ву ки ци је оста ла ку ћа и не
што зе мље, тек то ли ко да 
се пре жи ви. Кроз цео свој 
век Си ма је об ра ђи вао зе
мљу, ње го вом смр ћу сре ди
ном пе де се тих у 94. го ди ни 
жи во та, рат ним и по рат ним 
де ша ва њи ма, као и гу бит
ком мла дог до ма ћи на по
ро ди ца је би ла при ну ђе на 
да се од јед не ти пич но зе
мљо рад нич ке пре ори јен
ти ше на дру га за ни ма ња. 
Та ко се Бо ри сав, кра јем 
пе де се тих, по сле за вр ше не 
сред ње шко ле за по шља ва 
у про јект ном би роу „Срем

про јект“, где на по сло ви ма 
цр та ча ра ди на ред них пет
на ест го ди на. За вр шив ши 
на кнад но тех но ло шку шко
лу по чи ње да ра ди у „Ма
тро зу“ на хе миј ској пре ра ди 
во да у Енер га ни, где сти че 
пен зи ју.  Али љу бав пре ма 
зе мљи је оста ла и  Бо ри сав 
на ста вља по ро дич ну тра
ди ци ју и об ра ђу је зе мљу, 
ко ли ко му то омо гу ћа ва 
вла сти та ме ха ни за ци ја оп
ста ју ћи као по љо при вред
ник. 

Сви Ба рак са ди ћи по ти чу 
из Ман ђе ло са, у чи јим цр
кве ним књи га ма се  пре ма 
по пи су из 1737. го ди не по
ми њу Јо ван, Ћи ри ло и Ко
смањ. У Ми тро ви ци је би ло 
не ко ли ко ку ћа Ба рак са ди
ћа, чи ји по том ци су се ра
се ли ли по Ср би ји, а ста ри ји 
Ми тров ча ни још се се ћа ју 
бри це Ла за ра Ба рак са ди
ћа, чи ја се бер бер ска рад
ња на ла зи ла у Ули ци Ри
бар ска оба ла.

На сто го ди шњи цу од по
чет ка град ње вла сни ци су 
же ле ли да да ју свој до при
нос у очу ва њу овог рас ко
шног зда ња, те су пред у
зе ли ре но ви ра ње у ви ду 
кре че ња фа са де, ај нфор та 
и уре ђе ња ка пи је. До тра ја
ла ма сив на др ве на ка пи ја 
би ла је за ме ње на ме тал
ном, ко ја је сво јим ма те ри
ја лом ства ра ла кон траст 
ста рин ској ку ћи. Из не мо
гућ но сти да ура де но ву 
др ве ну ка пи ју, као ве о ма 
ску пог по ду хва та, а у на ме
ри да бар до не кле по вра те 
пр во би тан из глед од лу чу ју 
се за при ме ну спе ци јал не, 
са вре ме не тех ни ке фло
дро ва ња, као не кој вр сти 
ма ти ра ња ме та ла, ко јом се 
по сти же ими та ци ја др ве та.

Сто го ди шње зда ње, ко је 
вла сни ци са ве сно одр жа
ва ју у на ме ри да га са чу ва ју 
од про па да ња пле ни сво
јом је дин стве ном ле по том 
све до че ћи бо гат ство и укус 
не ка да шњег сло ја имућ них 
до ма ћи на, ко ји су жи ве ли 
од и са зе мљом, ко ју су не
из мер но во ле ли.

Град њу рас ко шне
ку ће от по чи ње 1909.
го ди не, а град њи је
прет хо ди ла при пре ма
у на бав ци ма те ри ја ла

На ста ла је нај ве ро ват ни је у по
след њој де це ни ји 19. ве ка у ду ху 
та да шњег вла да ју ћег ака де ми зма, 
ко ји је раз вио бо гат ство еле ме на та 
ар хи тек ту ре нео ре не сан се и нео ба
ро ка
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нар ској ин ду стри ји, ко је су 
се осе ти ле три де се тих го
ди на, Ме са ро ви ћи су про
да ли ку ћу тр гов цу Жи во ти 
Јо ва но ви ћу, ко ји је по сле 
ра та из да вао ста но ве, Ва
си ли ју Бог да но ви ћу, су ди ји 
Окру жног су да и Ми ла ну 
Га чи ћу, со лун цу, јед ном од 
рет ких но си ла ца две Ка ра
ђор ђе ве зве зде. Ка сни је да 
би мо гао да гра ди но ву ку ћу 
у Бе о гра ду про да је ку ћу Ва
си ли ју Бог да но ви ћу, Па влу 
Не дељ ко ви ћу, док то ру пра
ва и Авра му Ро си ћу, углед
ном по љо при вред ни ку из 
Глу ша ца, са вр ло ви со ком 
функ ци јом у асо ци ја ци ји 
по љо при вред ни ка Ре пу
бли ке Ср би је то га вре ме на. 
Ва си ли је ро дом из Кра ље
ва ца  упо зна је Ла ри су, по
ре клом Ру ски њу у Пе тров цу 
на Мла ви и вен ча ва ју се у 
Бе о гра ду на сам Дан осло
бо ђе ња гра да.

Ла ри са је до шла у ста ру 

Ју го сла ви ју са по ро ди цом 
та ла сом еми гра ци је по сле 
ру ске ре во лу ци је. Ла ри
син отац, ро дом из Кур ска 
је као вој но ли це слу жбо
вао од Вла ди во сто ка, пре
ко Ли ба ве, где је ра дио на 
тран спор ту под мор ни ца на 
ру ско – ја пан ској ра ти шту, 

до ла зи до Ни ко ла је ва, нај
ве ћег бро до гра ди ли шта и 
лу ке цр но мор ске фло те, 
где се 1915. ро ди ла Ла ри
са, као нај мла ђе од че твр
то де це у по ро ди ци, по сле 
Људ ми ле, Вје че сла ва и Ма
ри је. Пу то ва ли су бро дом 
из Ру си је у Зе ле ни ку, ко ја је 

би ла збор но ме сто за ру ске 
еми гран те, ода тле од ла зе 
пр во у Сла во ни ју, а за тим 
у Бе о град. У Ки кин ди за вр
ша ва Ру ски ин сти тут, где су 
се учи ле и раз не прак тич не 
ве шти не, као што су вез и 
во ђе ње до ма ћин ства. 

Ку ћа је од ше зде се тих 
под за шти том др жа ве, што 
ју је спа са ва ло од ис ку ше
ња вре ме на и из би ја ња ло
ка ла, ко ји би на ру шио њен 
из у зе тан склад ар хи тек тон
ских об ли ка. У свом по лу
ве ков ном бо рав ку у ку ћи, 
Бог да но ви ћи су се тру ди ли 
да јој по вра те пр во би тан из
глед. Ку ћа ко ја ле жи на сво
до ви ма, у по друм ском де лу 
ни кад ни је би ла пла вље на, 
иако бли зу ре ке, а тра го ви 
сред њо ве ков них те ме ља 
све до че о ду гој исто ри
ји ста но ва ња у овом де лу 
не ка да шњег рим ског „цар
ског“ гра да.

Текстове припремила:
Марија Вукајловић

Ку ћа је од ше зде се тих
под за шти том др жа ве,
што ју је спа са ва ло од
ис ку ше ња вре ме на и

из би ја ња ло ка ла,
ко ји би на ру шио њен

из у зе тан склад
ар хи тек тон ских об ли ка
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ИЗ ЛО ЖБА У ШИД СКОМ „ИЛИ ЈА НУ МУ“

Гва ше ви Или је Бо си ља

У Му зе ју на ив не умет но сти „Или ја
нум“ у Ши ду про шлог че тврт ка, 
15. де цем бра отво ре на је из ло

жба „Гва ше ви Или је Бо си ља“. По став
ком сли ка и пу бли ко ва њем пра те ћег 
ка та ло га ци клу са Г (гва ше ви) „Или ја
нум“ је за о кру жио при чу за по че ту 2010. 
го ди не, ко ја је за циљ има ла да се јав
но сти пре зен ту је це ло ку пан умет нич ки 
фонд Или је Ба ши че ви ћа Бо си ља ко ји 
су чу ва у шид ском му зе ју. 

Из ло же но је 37 сли ка ура ђе них пре
те жно тех ни ком гва ша на па пи ру или 
кар то ну (32 сли ке), док су две ра ђе не 
ту шем, две олов ком, а јед на ком би на
ци јом ту ша и олов ке.

 Тре нут но из ла же мо мо жда нај ма ње 
атрак ти ван ци клус Или је Ба ши че ви ћа, 
али ове сли ке су не рас ки ди ви део ње
го вог ства ра ла штва. Гва ше ви се рет ко 
из ла жу јер су осе тљи ви на све тло, они 
ни су ски це већ са мо стал на умет нич ка 
де ла  ре кла је ди рек то ри ца Му зе ја на
ив не умет но сти „Или ја нум“ Љу бин ка 
Пан тић.

Нај пот пу ни ји по пис ком плет ног ства
ра ла штва Или је Ба ши че ви ћа на ла зи 
се у мо но гра фи ји „Мој отац Или ја – на
црт за ан ти мо но гра фи ју“. У ње му су 
по пи са на укуп но 502 де ла свр ста на у 
ци клус Г – Гва ше ви и цр те жи. По том 
по пи су нај ве ћи број сли ка из овог ци
клу са на стао је 1964. го ди не. Ови по
да ци по твр ђу ју, ка ко ис ти чу из „Или ја
ну ма“, да код Или је ва жи пра ви ло да 
не ма пра ви ла. Он је ства рао по не ком 
свом рит му, у скла ду са тре нут ним по
тре ба ма да од ре ђе не те ме на сли ка у 
од ре ђе ној тех ни ци. 

Из ло жба сли ка би ће отво ре на на
ред не две не де ље. М. Н.

Отва ра ње из ло жбе у шид ском „Или ја ну му“

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

За ба ва на ле ду

„Ма ли гра до на чел ник“ Ог њен Ко
стић (победник на конкурсу за ученике 
другог разреда основних школа „Кад 
порастем бићу градоначелник“) и на
чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић про
шлог пет ка, 16. де цем бра све ча но су 
отво ри ли кли за ли ште у цен тру Срем
ске Ми тро ви це. На отва ра њу су на
сту пи ли Деч ји хор „Си р ми ју мар та“, 
Ни на Син ко вић и Бо рис Су бо тић, а 
при сут ни су пра ти ли и на ступ ани ма
тор ке на ле ду.

Ог њен Ко стић, ма ли гра до на чел
ник, обе ћао је да ће на у чи ти да кли
же, с об зи ром на то да је од ло кал не 
са мо у пра ве на по клон до био про пу
сни цу за кли за ли ште.

До сре ди не фе бру а ра Ми тров ча ни 
ће мо ћи да ужи ва ју у ча ро ли ја ма на 
ле ду.

Це не су оста ле не про ме ње не, та ко 
да 90 ми ну та кли за ња са из најм ље
ним кли заљ ка ма ко шта 150 ди на ра. 

Ж. П.

Млади 
пред у зет ници

Ви со ка шко ла за по слов ну еко но
ми ју и пред у зет ни штво уз по др шку 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца спро во ди 
про је кат омла дин ског пред у зет ни
штва „Мла ди пред у зет ник“. Про грам 
пред ста вља део са рад ње високе 
школе са сред њим шко ла ма, а са 
ци љем да се мла ди већ у сред њо
школ ском уз ра сту усме ре ка пред у
зет ни штву. У про гра м су укљу че не 
Еко ном ска шко ла „9. Мај“, Ми тро вач
ка гим на зи ја и Тех нич ка шко ла „Ни ко
ла Те сла“. 

Мај ци Ру син ки
Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја 

„Мај ци Ру син ки“, ко ја је увр ште на у 
ка лен дар кул тур них ма ни фе ста ци ја 
Вој во ди не, ор га ни зо ва на је про шле 
сре де, 14. Де цем бра у ми тро вач ком 
по зо ри шту. По кро ви тељ ма ни фе ста
ци је био је На ци о нал ни са вет Ру си
на, а по др шку је да ла и ми тро вач ка 
са мо у пра ва. 

Ру син ска за јед ни ца у Срем ској 
Ми тро ви ци бро ји 600 чла но ва.

Тренутно излажемо мо
жда најмање атрактиван
циклусИлијеБашичевића,
алиове слике сунераски
дивидеоњеговогствара
лаштва (Љубинка Пантић)
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У рум ском Кул тур ном цен тру 14. де цем
бра одр жа на је еду ка тив на ра ди о ни ца 
ве за на за по сло ва ње у се о ском ту ри зму 

Вој во ди не, чи ји су ор га ни за то ри би ли Ту ри
стич ка ор га ни за ци ја Ру ма и Ту ри стич ка ор га
ни за ци ја Вој во ди не. Ова ра ди о ни ца је одр жа
на за пред став ни ке свих ту ри стич ких ор га ни
за ци ја Сре ма, као и љу де ко ји се већ ба ве 
се о ским ту ри змом.

 Циљ нам је афир ма ци ја се о ског ту ри зма, 
јер је Вој во ди на на да ле ко по зна та по ру рал
ним под руч ји ма и же ли мо да пру жа о ци ма 
услу га у се о ском ту ри зму омо гу ћи мо да има ју 
увид у ва же ћу за кон ску ре гу ла ти ву. По се бан 
сег мент је фи нан сиј ско по сло ва ње, где ин те
рес мо гу на ћи и рад ни ци из ло кал них са мо у
пра ва ко ји се ба ве ту ри змом  ре кла је На та ша 
Па вло вић, ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га ни за ци
је Вој во ди не. 

ТО Вој во ди не је са чи ни ла и ка та лог свих 
зна чај ни јих пру жа ла ца услу га се о ског ту ри зма 
и оно га што се у Вој во ди ни ну ди ту ри сти ма  

то су се о ске и ет но ку ће, са ла ши, али и ви на
ри је и на тај на чин се про мо ви ше ком плет на 
ру рал на по ну да.

До ма ћин еду ка тив не ра ди о ни це би ла је 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ру ме, а Мир ја на 
Ву ја си но вић, ди рек тор ка ТО Ру ма је ука за ла 
да је се о ски ту ри зам јед на од нај сла би јих 
ка ри ка у раз во ју ту ри зма, упр кос чи ње ни ци да 
Срем и Вој во ди на има ју и те ка ко до бре по тен
ци ја ле за овај вид ту ри зма.

 Срем има ве ли ке по тен ци ја ле за раз вој 
овог ви да ту ри зма, та ко да сма трам да је ово 
по че так озбиљ ни јег де ло ва ња у прав цу ње го
вог раз во ја. Ми ће мо се на ло ка лу, у са рад њи 
и са ви шим ин стан ца ма, де фи ни тив но за ла га
ти за то да уна пре ди мо по сло ва ње у на шој 
оп шти ни у овој обла сти. У рум ским се ли ма 
не ма ни јед ног ре ги сто ва ног до ма ћин ства за 
ба вље ње се о ским ту ри змом, а са мо јед но је 
ре ги стро ва но у са мом гра ду, да кле то је те ма 
у ко јој ће мо има ти до ста по сла  ре кла је Мир
ја на Ву ја си но вић. С. Џ.  

РУ МА

Раз вој се о ског ту ри зма

ТУРИСТИЧКA ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ЂИ ЈА

За ми ри са ће хлеб
из до ба Кел та
Ка ко су Кел ти пра ви ли хлеб у до ба ка да 

су жи ве ли на на шим про сто ри ма мо ћи ће 
ужи во да ви де сви они ко ји бу ду до шли у 

Ин ђи ју, у Келт ски му зеј на отво ре ном чи ја је 
из град ња у то ку. У окви ру че твр те фа зе ра
до ва из гра ђен је још је дан обје кат, та ко зва на 
уко па на ку ћи ца са тра ди ци о нал ном пећ ни цом 
за хлеб. По ред ње, сред стви ма Ми ни стар ства 
тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја у из но
су од три ми ли о на ди на ра фи нан си ра на је из
град ња де ла ста зе и огра де око му зе ја. 

– Ка ко би смо на ста ви ли са ра до ви ма на из
град њи Келт ског му зе ја, на ред не го ди не кон
ку ри са ће мо за сред ства код ре пу блич ких и 
по кра јин ских ор га на. На ред на фа за об у хва ти
ће ве ће ин ве сти ци о не ра до ве и из град њу још 
не ко ли ко обје ка та. То ком 2017. го ди не ће мо од 

соп стве них сред ста ва фи нан си ра ти ра до ве на 
уре ђе њу ен те ри је ра са мих ку ћи ца  ис та кла је 
Ма ја Бо шњак, вр ши лац ду жно сти ди рек то ра 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја. 

Бо шњак је под се ти ла да се при пре ма ју за 
пред сто је ћи Ме ђу на род ни са јам ту ри зма. У 
че твр так, 15. де цем бра одр жан је рад ни са ста
нак у Ши ду са свим пред став ни ци ма срем ских 
ту ри стич ких ор га ни за ци ја у ци љу пла ни ра ња 
за јед нич ког на сту па.

 Тре ћи пут ће мо за јед нич ки на сту пи ти на 
Сај му ту ри зма у Бе о гра ду са свим ту ри стич
ким ор га ни за ци ја ма из Сре ма, јер се тај на чин 
пред ста вља ња по ка зао као нај е фек тив ни
ји. Сма њу је мо тро шко ве и што је нај ва жни је 
Срем по ста је пре по зна тљив као це ли на  ка же 
Ма ја Бо шњак. М. Ђ.

Уко па на Келт ска ку ћа

ГЦ „СРЕМ“ РУ МА

Ула га ња
Ра до ви на ин ста ли ра њу 

со лар них ко лек то ра за гре
ја ње са ни тар не во де у 
Ге рон то ло шком цен тру 
„Срем“ у Ру ми за по че ли су 
13. де цем бра. Вред ност 
овог про јек та је не што из над 
пет ми ли о на ди на ра. По кра
јин ски се кре та ри јат за енер
ге ти ку ће ин ве сти ра ти 
3.985.668 ди на ра, а оста так 
обез бе ђу је ГЦ „Срем“ из 
сво јих сред ста ва. Оче ку је се 
да ће за хва љу ју ћи овој 
ин ве сти ци ји уште да на го ди
шњем ни воу би ти не што 
пре ко 1,4 ми ли о на ди на ра. 
Уко ли ко вре мен ски усло ви 
бу ду по вољ ни, ра до ви би 
тре ба ло да се окон ча ју за 
ме сец да на.

ПО ЗО РИ ШНА
ПРЕД СТА ВА

Де ца учи ла
о ре ци кла жи

У окви ру aкције „Ли мен ки
ца – ула зни ца“ нај мла ђи 
Ми тров ча ни су у уто рак, 13. 
де цем бра у По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ 
бес плат но ужи ва ли у деч јој 
пред ста ви. Кроз дру же ње и 
игру нај мла ђи су мо гли да 
се ин фор ми шу о зна ча ју 
ре ци кла же алу ми ни ју ма и 
очу ва ња жи вот не сре ди не. 
Ула зни ца за пред ста ву 
„ко шта ла“ је сим бо лич не 
три пра зне ис ко ри шће не 
ли мен ке, ко је су од не те на 
ре ци кла жу.

Ак ци ју су ор га ни зо ва ли 
Зе ле ни Ср би је, Ре цан фон
да ци ја, По зо ри ште „До бри
ца Ми лу ти но вић“ уз по др
шку Гра да Срем ске Ми тро
ви це, са ци љем раз во ја све
сти о зна ча ју здра ве жи вот
не сре ди не, одр жи вог раз
во ја и очу ва ња и уна пре ђе
ња при род них ре сур са, што 
је у скла ду са про пи са ним 
школ ским про гра мом за све 
ђа ке осмо го ди шњих шко ла.

Пред сед ник Град ског 
од бо ра Зе ле них Срем ска 
Ми тро ви ца Иван Ар ту ков 
на ја вио је но ве зе ле не 
ак тив но сти и за хва лио се на 
по др шци Је ле ни Киш из 
Ре цан фон да ци је и го сту ју
ћем По зо ри шту „Ча ра па“ из 
Бе о гра да. И. А.
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ПСИХОТЕРАПЕУТ ДР МИЛИЦА НИКОЛИЋ: О ПРЕТПРАЗНИЧНОМ РАСПОЛОЖЕЊУ

Од еуфорије до депресије
Новогодишња атмосфера као ескалација укорењених осећања

Обе крајности, еуфорија и 
депресија, кад је у питању 
претпразнично расположење, 

биле су вероватно од вајкада 
присутне као емоционални фактори. 
Долазак нове године одувек је 
представљао раздобље нових тежњи 
и одбацивања негативних утисака, 
баласта из прошлости. Ипак, на 
имагинарној дужи између ове две 
крајносне тачке емоција, 
гравитирајући негде око средине, 
долази и равнодушност према 
предстојећем општенародном 
слављу, која може бити прилично 
слојевита.

Како су новогодишњи празници већ 
пред вратима наших домова, на шта 
примарно указују карактеристична 
улична светла, попусти у трговинским 
радњама, тако се и сукобљавају 
одређени односи према оваквој 
традицији због садржаја новчаника, 
што даје подлогу за емоционалне 
категорије горе наведене.

О претпразничном расположењу, 
причали смо са др Милицом 
Николић, акредитованим 
психолошким саветником, 
психотерапеутом п.с.* Она је рођена 

1982. године у Београду. Завршила је 
Прву београдску гимназију, а затим 
Медицински факултет Универзитета 
у Београду. Каријеру је започела као 
докторка у једном селу у Срему, а 
наставила је као психотерапеут п.с. у 
оквиру приватне праксе. Осим 
индивидуалног психолошког 
саветовања и психотерапије, 
организује различите врсте 
психолошко – едукативних 

радионица на тему емоционалне 
писмености, комуникације итд. Као 
лекар, верује у интегративни приступ 
лечењу људи, који уз примену 
метода савремене медицине 
укључује и методе психотерапије и 
званичне алтернативне медицине.

 Замисли да спроведемо неку 
мини анкету и питамо људе – која је 
њихова прва асоцијација када 
кажемо „новогодишње 

Нису људска осећања никакав баук, јер 
баш као што анализирамо све око себе, 
тако је важно анализирати и своја 
најдубља осећања и изаћи на крај са 
њима, препознати њихово значење и 
пронаћи им место, утицати на интензитет 
истих.

 Све у свему, време празника дође и 
прође, али човек треба да живи са собом 
и осталих дана у години. Не знам зашто 
је то тако, али моје искуство ван посла 
говори да су људи склони да се помире 
са тим да су „једноставно такви“. Склони 
су томе да прихвате живот у непријатним 
расположењима као неминовност, као 
некакву датост против које не могу ништа, 

што није тачно. А непријатна 
расположења троше много енергије. 
Зашто? Зато што је непријатна емоција 
пожељна и функционална онда када хоће 
да нам каже шта то није у реду у нама и 
око нас, онда када успе у преносу те 
поруке и мотивише нас на акцију да ту 
непожељну околност решимо. Када је 
решимо, непријатна емоција нестаје. То је 
процес такозваног „емоционалног 
описмењавања“  једна од ствари које се 
током психотерапеутског процеса науче. 
Да препознамо шта осећамо, шта та 
емоција покушава да нам каже и шта 
ћемо у вези са њом предузети – каже 
Николићева. 

Емоционално описмењавање
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Мојапрваасоцијацијанановогодишње
празникејетопласоба,јелка,поклони,
ушушканапородичнаатмосфера,радост
деце.Штатозначи?Па,вероватнодамије
породицаједнаоднајвиших,аконеинајвиша
вредносткојуимам.Некоосећанајјаче
фрустрацијуштосупопустинасвестране,
а–паранема.Итоосећајаченегоикад.
Дакле,тожуља.Вероватнотожуљаи
остатакгодине, каже Милица Николић

расположење“? Вероватно би многи 
рекли еуфорија. И нека, то је лепо. 
Мора човек понекад детету у себи 
дати мало више одушка. Неко би 
рекао равнодушност, неко 
меланхолија. Неко би можда само 
одмахнуо руком и одвратио – какво 
новогодишње расположење, кад 
немам пара! Можеш ли да замислиш 
и ситуацију где од пет различитих 
људи добијеш пет различитих 
одговора? Наравно. То је тако, јер ће 
новогодишња атмосфера код већине 
људи само појачати или извући на 
површину оно што човек и иначе 
носи у себи. Онај ко и током остатка 
године носи неко базично осећање 
радости, током новогодишњих 
празника та радост ће лако 
ескалирати до благе еуфорије. Тако 
је и са депресијом – не могу да 
замислим особу која се током целе 
године осећа базично задовољно а 
онда одједном, са новогодишњом 
атмосфером, дође нека туга и 
меланхолија. Као – иначе се осећам 
одлично, али ово се не да издржати! 
Све шљашти, попусти по свим 
радњама, ови Деда Мразови се 
размилели на све стране, уваљују 
неке поклончиће... Чист ужас, како 
да човек не падне у депресију! Па 
тешко је то замислити  рекла је 
Николићева. 

Када је у питању депресија, није 
баш најтачније да је она категорија 
која је присутна само тих тридесетак 
дана годишње, око Нове године, јер 
је манифестација базичног 
расположења, укорењеног. Међутим, 
занимљиво је то да се може и 
оправдати некакво негативно 
осећање након гашења „празничних 
светала“ и  престанка све те чарламе 
која, традиционално, код људи 
изазива и известан осећај да је све 
решиво скоро преко ноћи. Све у 
свему, пут од еуфорије до депресије 
и обрнуто, често је краћи него што 
изгледа.  

 „Новогодишња депресија“ јесте 
проблематична у контексту 
ескалације, али је сама по себи 
више сигнал да склоност ка 
депресивном расположењу постоји и 
током осталих триста педесет дана 
током године. Што се онда, наравно, 
поставља као већи проблем. Јер, да 
је само до тих неколико дана око 
Нове године, то би се лако издржало. 
И морам се, истине ради, осврнути и 
на онај осећај сете који се јавља 
када се светла угасе, односно кад 
новогодишња атмосфера прође. Он 
је мање – више разумљив и 
оправдан. Након периода снажних 
пријатних стимулуса, када све сија и 
светлуца и већина људи је ипак у 
добром расположењу, враћамо се 
свакодневници која је одједном 
лишена празничног руха. Па чак и 
ако нам је она углавном пријатна, у 
месецу јануару уме да делује 
осиромашено. Блага сета је ту 
разумљива  каже Милица. 

Уз најразличитије асоцијације, 
осећаје, аспекте, дочекују се 

празници, дани од којих не треба да 
се очекује да реше проблеме, нити 
да означе њихов крај. Истини за 
вољу, попусти су на све стране, али 
шта да се ради кад ни попуст на 
попуст често није довољан да се 
оствари макар део жеља верних 
потрошача, уз увек присутну 
фрустрацију. Новогодишњи празници 
имају моћ да у човеку изазову осећај 
за променом, али не и да 
замаскирају социјално стање у којем 
се он налази, ма колико год за то и 
служили. Социјална немоћ је нешто 
што пахуљице не могу да сакрију, 
али с друге стране, породично 
благостање је извор моћи који не 
могу да исуше хладно суво време 
без снега нити хладни суви 
међуљудски односи без новца. Оно 
што остаје су 365 дана у години 
током којих се ствара полазна тачка 
за сваку позитивну промену која је 
могућа. 

 Јаки стимулуси, невероватна 
прилика за упознавање себе. Шта 

На једну од непријатнијих емоција, тугу, 
може да се гледа као на појаву које се 
није лако решити, али за чије свладавање 
постоји одређена техника. Туга је 
пропратна емоција појединих животних 
процеса, а прелазак замишљене линије, 
на страну расположења туге, без борбе, 
може да изазове дугорочно лоше 
расположење и отежано расуђивање и 
живљење. 

- Тугу осећамо када постоји неки 
губитак, стваран или у најави. То је 
емоција која нам говори да губимо или 
смо већ изгубили нешто што нам је 
важно, нешто што је део нашег личног, 
интимног света. И шта ћемо са тим? Да 
губитак ако је могуће спречимо, или ако 
није  да се са њим помиримо. Да  се 
прилагодимо, да схватимо и научимо да 

живимо са тим да у нашем личном свету 
више нема тога што нам је било важно. 
То је тежак и често мучан процес, 
одузима много енергије, али када се 
заврши – доноси олакшање. Туге више 
нема. Замислите сад неки други, 
заглављени унутрашњи процес који не 
решава проблем, него стално производи 
тугу као емоцију. Одбијамо да се са 
губитком (стварним или симболичним) 
помиримо, туга све време покушава да 
одради своје, али ми се не дамо. И онда 
се догоди оно што зовемо – расположење 
туге. Иако оно троши јако много енергије, 
људи су склони да се радије помире са 
таквим расположењем, него да нешто тим 
поводом предузму. Такав живот делује 
прилично суморно, зар не? А за тиме 
нема потребе – рекла је Милица. 

Кад је туга доминантна,
а непотребна

Др Милица Николић
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Из ло жбом „Злат не 
ни ти тра ди ци је“ 
у ин ђиј ској Га ле

ри ји Ку ће Вој но ви ћа од 
13. до 15. де цем бра 
Удру же ње „Ет но дом Го
ро цвет“ обе ле жи ло је 
де се то го ди шњи цу ра
да. Пред ста вље не су 
азбу ке, ми ни ја ту ре и 
обе ле жи ва чи из ра ђе ни 
у тех ни ци ве за и зла
то ве за, ин спи ри са ни 
ћи ри ли цом и мо ти ви ма 
сред њо ве ков не Ср би
је. Ра до ви при ка за ни 
на из ло жби на ста ли су 
у пе ри о ду од 1. ју на до 
30. сеп тем бра ове го
ди не, у скло пу јав них 
ра до ва ко је су фи нан
си ра ли Ет но мре жа, 
НА ЛЕД и Оп шти на Ин
ђи ја. Отва ра њу из ло
жбе „Злат не ни ти тра
ди ци је“ при су ство ва ли 
су број ни го сти, пред
став ни ци Ет но мре же, 
НА ЛЕДа и Оп шти не 
Ин ђи ја. 

Јо ван ка Шо вљан ски, пред сед ни ца Удру
же ња „Ет но дом Го ро цвет“ ис та кла је да су 
за хва љу ју ћи по др шци ко ју има ју на ре пу
блич ком и ло кал ном ни воу ус пе ли да одр
же ква ли тет ра да свих прет ход них де сет 
го ди на на за вид ном ни воу. 

 Ве о ма смо по но сне, јер су на ше ми ни
ја ту ре об и шле цео свет за хва љу ју ћи про
јек ту у ко јем смо уче ство ва ле. Све што 
смо ра ди ле то ком прет ход них ме се ци, 
по ред др жав ни ка мно гих зе ма ља, са да су 
ви де ли и на ши су гра ђа ни. Са јав ним ра до
ви ма зва нич но смо по че ле 1. ју на и за вр
ши ле 30. Сеп тем бра, а по ред ме не, би ле 
су ан га жо ва не још че ти ри чла ни це на шег 
удру же ња: Ми ле на Ра до ји чић, Све тла на 
Шо вљан ски, Ти ја на Миљ ко вић и Ми ли ца 
Ни ко лин  ка же Шо вљан ски.

Отва ра њу из ло жбе у Га ле ри ји Ку ће Вој
но ви ћа при су ство ва ле су и пред став ни це 
Ет но мре же и НА ЛЕДа, Со фи ја Ар сић и 
Ви о ле та Јо ва но вић. – Удру же ње „Ет но
дом Го ро цвет“ јед но је од на ших нај ак тив

ни јих чла но ва и на њи хов рад смо ве о ма 
по но сни. Чла ни ца Управ ног од бо ра Ет но 
мре же Јо ван ка Шо вљан ски је сво јим за
ла га њем до при не ла овим ре зул та ти ма. 
По себ но же лим да ис так нем по др шку и 
по моћ ко ју Удру же ње до би ја од ло кал не 
са мо у пра ве де сет го ди на уна зад кроз по
вре ме ну про јект ну по др шку за ра ди о ни це 
са де цом, на бав ку опре ме и ре про ма те
ри ја ла, про мо тив не ак тив но сти, из ла га ње 
на раз ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма и сај мо
ви ма  ка же Ви о ле та Јо ва но вић, из вр шна 
ди рек тор ка НА ЛЕДа.

Она је ис та кла да је са рад ња из ме ђу 
Удру же ња „Ет но дом Го ро цвет“ и Оп шти
не Ин ђи ја при мер до бре прак се ко ји се 
про мо ви ше у дру гим сре ди на ма, ка ко би 
и оста ле ло кал не са мо у пра ве по др жа ле 
рад удру же ња же на ко је се ба ве ру ко тво
ри на ма.

 Оне на тај на чин чу ва ју тра ди ци ју и 
спа ја ју кул тур ну и еко ном ску ком по нен ту, а 
ујед но обо га ћу ју ту ри стич ку по ну ду – из ја
ви ла је Ви о ле та Јо ва но вић.

Пред став ни ци Ет но мре же и НА ЛЕДа 
на ја вљу ју на ста вак са рад ње са Удру же
њем „Ет но дом Го ро цвет“ Ин ђи ја кроз јав не 
ра до ве. Пла ни ра се фор ми ра ње ра ди о
ни ца за школ ску де цу и на ста вак обу ка у 
раз ли чи тим тех ни ка ма по пут не ца ња, пу
сто ва ња и ве за. Циљ је да се де ца за ин
те ре су ју за кул тур но на сле ђе свог на ро да 
и укљу че у део ра да ко ји се ти че ди зај на и 
пред у зет ни штва, у оним обла сти ма у ко ји
ма мла ди мо гу да по мог ну и уче ству ју. 

Под се ти мо, азбу ке, ми ни ја ту ре и обе ле
жи ва чи из ра ђе ни у тех ни ци ве за и зла то
ве за, ко ри сте се као по кло ни то ком про
то ко лар них по се та пред став ни ка Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Вој во ди не, као 
и Оп шти не Ин ђи ја. 

Ка ко је ис та кла Дра га на Ра ди но вић, за
ме ни ца пред сед ни ка Оп шти не Ин ђи ја, ло
кал на са мо у пра ва и да ље ће по ма га ти рад 
Удру же ња „Ет но дом Го ро цвет“.

М. Ђ.

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЕТ НО ДОМ ГО РО ЦВЕТ“ 

Злат не ни ти тра ди ци је

Удру же ње „Ет но дом Го ро цвет“ Ин ђи ја осно
ва но је 6. мар та 2007. го ди не и оку пља же не са 
те ри то ри је ин ђиј ске оп шти не са ци љем да се 
очу ва ју тра ди ци ја и ста ри за на ти. Же не из ра ђу
ју пред ме те ко ји су ка рак те ри стич ни у на шој 
тра ди ци ји, али та ко ђе се при ла го ђа ва ју и при
ме њу ју тра ди ци о нал не мо ти ве у са вре ме ном 
жи во ту. Та ко се на из ло жба ма Удру же ња мо гу 
ви де ти мо дер ни одев ни пред ме ти са узор ци ма 
тра ди ци о нал них тех ни ка и мо ти ва, ха љи не, 
ша ло ви, ка пе као и руч но ра ђе не тор бе и на кит. 
Чла ни це Удру же ња „Ет но дом Го ро цвет“ уче
ство ва ле су на мно го број ним из ло жба ма и сај
мо ви ма, ет но сај мо ви у Бе о гра ду, и Но вом 
Са ду, ет но из ло жба ма у Ин ђи ји, Бе че ју, Но вом 
Бе че ју, Срем ским Кар лов ци ма, Си ри гу, Ко ви љу, 
Ста рој Па зо ви и Ко ва чи ци. Удру же ње тре нут но 
бро ји 25 чла ни ца.

Очу ва ње
ста рих за на та

Јо ван ка Шо вљан ски,
пред сед ни ца Удру же ња 

нам је прва асоцијација? Шта год да 
је, хоће нешто да нам каже. Да 
видимо шта. Моја прва асоцијација је 
 топла соба, јелка, поклони, 
ушушкана породична атмосфера, 
радост деце. Шта то значи? Па, 
вероватно да ми је породица једна 
од највиших, ако не и највиша 
вредност коју имам. Неко осећа 
најјаче фрустрацију што су попусти 
на све стране, а – пара нема. И то 
осећа јаче него икад. Дакле, то 
жуља. Вероватно то жуља и остатак 
године. Хајде да видимо – шта ћемо 
да урадимо тим поводом, шта ћемо 
да променимо? Опција увек има. 
Нова година је идеално време да се 
донесу нове одлуке. Туга... 
Вероватно постоји и током остатка 
године. Ко воли да живи са тугом? 
Нико. Ако вам не иде од руке да се 
сами изборите са њом, потражите 

помоћ без устручавања. Као што 
бисте и за било који други проблем 
који превазилази ваша знања и 
могућности. Еуфорија? Уживајте! Уз 
свест о томе да се живот наставља и 
након новогодишње ноћи. Шта год да 
Нова година буди у вама, реците јој 
– хвала. Јер вам даје драгоцене 
информације, па чак и ако вам се 
оне на прву лопту не допадну. И увек 
имајте у виду једно – савладавање 
изазова има својих дражи. Храбро се 
ухватите у коштац са њима. И  
срећно, у овој и свакој следећој 
Новој години – поручује др Милица 
Николић.

Александар Ћосић

(* п.с.  Рад под супервизијом 
подразумева да рад терапеута 
подлеже контроли супервизора. 
Супервизор је особа од посебног 
кредибилитета и великог искуства, 
која поседује звање учитеља и 
тренера других терапеута.) 

„Новогодишња 
депресија“ јесте 
проблематична у 
контексту ескалације, 
али је сама по себи 
више сигнал да 
склоност ка 
депресивном 
расположењу постоји 
и током осталих 
триста педесет дана 
током године. Што се 
онда, наравно, 
поставља као већи 
проблем
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Са шест ре пре зен та ти ва ца атле ти ча ри ми
тро вач ког „Сир ми ју ма“ у го ди ни на из ма ку 
до стој но су пре зен то ва ли Срем ску Ми

тро ви цу ши ром Евро пе и све та. Нај у спе шни ја је 
сва ка ко Дра га на То ма ше вић, ко ја је уче ство ва ла 
на Олим пиј ским игра ма у Ри ју, нај ве ћој свет ској 
спорт ској смо три. Ово је ње на че твр та Олим пи ја
да заре дом, чи ме је злат ним сло ви ма упи са на у 
исто ри ју ми тро вач ког спор та. Са сво јим тре не ром 
Да ни лом Кр ти ни ћем спре ма се за Пр вен ство све
та за се ни о ре, ко је ће на ред не го ди не би ти одр
жа но у То ки ју.

По ред Дра га не још пет мо ма ка „Сир ми ју ма“ 
је у ре пре зен та ци ји Ср би је. Ог њен Сто ја но вић 
уче сник је Пр вен ства Евро пе за мла ђе ју ни о ре 
у Тби ли си ју и има осво је но зла то на Пр вен ству 
Бал ка на са шта фе том Ср би је, са ко јом је укњи
жио и два др жав на ре кор да. Са ша Ба бић је но ви 
ви це шам пи он Бал ка на за ју ни о ре и то у де се то
бо ју у Ис тан бу лу и пра ви је на след ник Ми ха и ла 
Ду да ша. Не ма ња Јор гић има злат ну ме да љу на 
Пр вен ству Бал ка на за мла ђе ју ни о ре и та ко ђе 
на ци о нал ни ре корд са шта фе том. По ред њих за 
на ци о нал ни тим Ср би је за ју ни о ре на сту па ли су и 
Урош Пе трић и Не ма ња Ко ви љац, ко ји је и се ни
ор ски пр вак Ср би је у тро ско ку. 

Шест ме да ља на се ни ор ском Пр вен ству Ср би
је ни је ма ли успех. По себ но ра ду је злат на за Ду
њу Спа јић у ско ку у вис, а по ред ње ме да ља су 
се оки ти ли и На та ша Жи ва но вић на 800 ме та ра, 
Со фи ја Ба бић на 100 ме та ра пре по не, Ми лош Кр
сма но вић у ба ца њу ко пља. „Сир ми јум“ је осво јио 
и осам ме да ља са др жав ног пр вен ства од че га је 
пет злат них за ју ни о ре, што го во ри о ква ли те ту 
це ле еки пе. По себ но су се ис та кле обе шта фе те 
че ти ри пу та 100 и че ти ри пу та 400 ме та ра, са убе
дљи вим по бе да ма. Сте фан Ми лић, Алек сан дар 
Ма ца но вић, Мар ко Бла го је вић, Не ма ња Ми ло ше
вић го ди на ма осва ја ју ме да ље.

По ред њих до ла зи и је дан но ви та лас пи о ни ра 
ко је пред во ди Ог њен Де спић, нај бо љи ко пљаш 
у зе мљи, Са ра Киш у сприн ту као и Алек сан дар 
Се ку лић, Ми лош Џи брић, Не ма ња Пи у но вић. Ве
ли ке на де се по ла жу у ко пља ша Ни ко лу Пр ву ло
ви ћа, ко ји ко пље ба ца пре ко 70 ме та ра. 

Тре не ри у клу бу Да ни ло Кр ти нић, Го ран Па вло
вић, Алек сан дар Спа јић, Сло бо дан Ма ца но вић и 
Го ран Хо до ба пра ви су мај сто ри са ства ра ње ре
зул та та. Ипак нај ве ћи успех клу ба је за јед ни штво, 
сло га и то што је клуб шко ла жи во та и не ис црп на 
по зи тив на енер ги ја, са по но сом ис ти че спорт ски 
ди рек тор Го ран Па вло вић. Г. П.

АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Успе шна го ди на

Еки па Сир ми ју ма

ФУТ САЛ ТУР НИР У 
СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Уче шће узе ло 
90 еки па

Из вла че ње па ро ва по гру па
ма за пред сто је ћи 29. Ме ђу на
род ни фут сал тур нир у Срем
ској Ми тро ви ци одр жа но је у 
не де љу, 18. де цем бра у 
По слов но спорт ском цен тру 
„Пин ки“. Отва ра ње тур ни ра 
за ка за но је за че твр так, 22. 
де цем бар у 17 ча со ва.

Де ве де сет еки па у шест ка те
го ри ја бо ри ће се на ово го ди
шњем тур ни ру, а сва ка ко да је 
нај ве ће ин те ре со ва ње у се ни
ор ској кон ку рен ци ји, где ће око 
че тр де сет еки па по ка за ти сво је 
фуд бал ско уме ће.

За два де се так рад них да на, 
ко ли ко ће тра ја ти тур нир, на 
пар ке ту у ха ли Пин ки игра ће 
око де вет сто ти на игра ча ма лог 
фуд ба ла у свим ка те го ри ја ма, 
што и ове го ди не до ка зу је да је 
ово је дан од нај ја чих тур ни ра у 
ма лом фуд ба лу у зе мљи.

То ми слав Јан ко вић, пред сед
ник Скуп шти не гра да и пред
сед ник ор га ни за ци о ног од бо ра 
тур ни ра, Си ни ша Нин ко вић, 
пред сед ник так ми чар ске ко ми
си је, Сло бо дан Ке кић и Не над 
Ву ко лић, струч ни са рад ни ци у 
Спорт ском цен тру, из ву кли су 
па ро ве по гру па ма у се ни ор ској 
кон ку рен ци ји и кон ку рен ци ји 
ка де та, омла ди на ца, ста ри јих и 
мла ђих ве те ра на. Пи о ни ри ће 
се укљу чи ти у так ми че ње ка да 
бу ду на рас пу сту. 

Це на днев не ула зни це је 100 
ди на ра, док је прет плат на ула
зни ца за све да не тур ни ра 
1.500 ди на ра.

Основ ци ма тич них шко ла 
са те ри то ри је пе ћи нач
ке оп шти не за вр ши ли су 

про грам школ ских так ми че ња за 
2016. го ди ну, так ми че њем у још 
јед ном дво ран ском спор ту. За
вр шно так ми че ње у ма лом фуд
ба лу, у ха ли у До њем То вар ни ку 
14. де цем бра оку пи ло је нај бо
ље фуд ба ле ре свих основ них 
шко ла: „Сло бо дан Ба јић Па ја“ 
из Пе ћи на ца, „Ду шан Ву ка со вић 
Ди о ген“ из Ку пи но ва и „Ду шан 
Јер ко вић Уча“ из Ши ма но ва ца, 
а нај у спе шни је су би ле еки пе 
ши ма но вач ке основ не шко ле.

Оп штин ско пр вен ство осно
ва ца у ма лом фуд ба лу отво рио 
је Си ни ша Ђо кић, пред сед ник 

Спорт ског са ве за „Раз вој спор
то ва“ оп шти не Пе ћин ци.

 Спорт ски са вез „Раз вој спор
то ва“ пра ти сва ко школ ско так
ми че ње. По ред по др шке ко ју им 

све срд но пру жа мо, сва ко так
ми че ње и по стиг ну те ре зул та те 
вред ну је мо, јер ула зе у укуп но 
бо до ва ње за до де лу го ди шњих 
на гра да за из бор нај бо љих 

спор ти ста и спорт ских ко лек ти
ва у школ ском спор ту. Та ко ђе, 
од са мог по чет ка тру ди мо се да 
до дат но мо ти ви ше мо нај мла ђе 
спор ти сте и нај бо ље уче ни ке у 
на шој оп шти ни на град ним ле то
ва њем и на тај на чин до при не
се мо по пу ла ри за ци ји спор та код 
де це – на гла сио је Ђо кић.

Све три ма тич не шко ле по ка
за ле су ве ли ку бор бе ност и та
ле нат, али овај пут по бед ни ци 
су би ли ма ли фуд ба ле ри из ОШ 
„Ду шан Ву ка со вић Ди о ген“ из 
Ши ма но ва ца, ко ји су оства ри ли 
нај ви ше по бе да и ти ме за слу
же но по не ли ти ту лу нај бо љих у 
обе ка те го ри је: де ча ци и де вој
чи це.

ПЕ ЋИН ЦИ: Оп штин ско пр вен ство осно ва ца у ма лом фуд ба лу

По бед ни ци из Ши ма но ва ца
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SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Па нић 

Ни ко ла и Мар ко вац Вла ди сла
ва.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Си ме у
но вић Ве се лин и Ива на  
Са лаш Но ћај ски, Зо рић 
Ми лан и Мир ја на – Бре стач, 
Те дић Сте ван и Ду шан ка – 
Бе ше но во, Ве ли ћан ски Ми ро
слав и На та ли ја – Ма ра дик, 
Ста но је вић Пе тар и Ти ја на  
Срем ска Ми тро ви ца, Гру јић 
Мар ко и Ал ма ши Ка та ри на – 
Срем ска Ми тро ви ца, Чу чин 
Бо го љуб и Љи ља на  Ру ма, 
Гр ко вић Ми о драг и На ста сја – 
Ру ма.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Ива нић 
Не над и Сла ђа на  Срем ска 
Ми тро ви ца, Ра дој чић Сло бо
дан и Тку ља Ра дој чић Ма ри ја 
 Ириг, Иво ше вић Не над и 
Ми шко вић Иво ше вић Гор да на 
 Ру ма, Сло бо дан Те шић и 
Ви та Ди ми три је вић  Огар, 
Бу ди мир Са ша и Рад ми ла – 
Ру ма, Ба лош Ми лан и Да ја на 
– Шид, Љу бин ко вић Бра ни
слав и Јо ва на – Ру ма.

УМР ЛИ: Јо ви чић Мир ја на, 
рођ. 1949; При ца Ни ко ла, рођ. 
1922; Чер ги Ла ди слав, рођ. 
1939; Бла го је вић Ве сел ко, рођ. 
1959; Ер де вич ки Жи во јин, рођ. 
1938; Му рић Љу би ца, рођ. 
1933; Стој шић Ду шан, рођ. 
1930; Мак си мо вић Рај ко, рођ. 
1940; Ро ман дић Бран ко, рођ. 
1956; Ма рас Ру жа, рођ. 1939; 
Ив ко вић Јо ван, рођ. 1960; 
Ду раћ Рај ко, рођ. 1947; Ко са
но вић Је ли ца, рођ. 1951; 
Оп шић Бран ка, рођ. 1937; 
Ђу кић Мла ден, рођ. 1939; Ива
но вић На да, рођ. 1944; Опо је
влић Ду шан, рођ. 1927; Нон ко
вић Мир ко, рођ. 1946; Да ни ло
вић Урош, рођ. 1955; Ми хај ло
вић Цви ко, рођ. 1953; Бо шко
вић Пе тар, рођ. 1937; Ла за ре
вић Ика, рођ. 1935; Су ба шић 
На да, рођ. 1934; Сту пар Бран
ко, рођ. 1935; Пе ја ко вић Миљ
ка, рођ. 1942; Ште ти на Ма ри ја, 
рођ. 1950; Ру шнов Ра де, рођ. 
1934; Ми лин ко вић Зо ри ца, 
рођ. 1939; Мар ко вић Ко ста дин, 
рођ. 1927; Ба три че вић Ми лен
ко, рођ. 1941; Бо жић Вла до, 
рођ. 1955.

RUMA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Го ран 
Ша ко тић и Ја сми на Си мић

УМР ЛИ: То ми слав Га ли от, 
рођ. 1955, Пе тра Ко ка но вић. 
рођ. 1933, Ки рил Илић, рођ. 
1950, Вин ка Ћи рић, рођ. 
1928, Влат ко Сте ва но вић, 
рођ. 1948, Дра ган Ко ва че вић, 
рођ. 1948. 

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 час
21.12. Ин кар на ци ја 
22 – 28.12. Игла ис под пра га

За пле на ду ва на
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци и Ру ми су, при
ли ком пре тре са при ват не ку ће и по моћ них про
сто ри ја на под руч ју Ру ме про на шли и за пле ни ли 
то ну и 124 ки ло гра ма ду ва на. Осу ше ни ду ван 
у ли сту, укуп не те жи не то ну и 104 ки ло гра ма 
про на ђен је у еко ном ском де лу дво ри шта, уве
зан у 21 ба лу и у кар тон ским ку ти ја ма. Та ко ђе, у 
пре тре су, ко ји је из вр шен по на ред би су да, про
на ђе но је и 20 ки ло гра ма ре за ног ду ва на. Због 
по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр шио кри вич
на де ла не до зво љен про мет ак ци зних про из во
да и не до зво ље но скла ди ште ње ро бе, у са рад
њи са по ре ском по ли ци јом, про тив 44го ди шњег 
вла сни ка ку ће би ће под не та кри вич на при ја ва 
над ле жном ту жи ла штву.

***
По ли ци ја у Срем ској Ми тро ви ци, Ру ми и 

Ин ђи ји је у три одво је не ак ци је про на шла и 
за пле ни ла око 142 ки ло гра ма ре за ног ду ва на. 
Ду ван је про на ђен при ли ком кон тро ле пут нич
ких ауто мо би ла у бли зи ни Ши ма но ва ца и Ру ме 
и у пре тре су при ват не ку ће на под руч ју Ин ђи је. 
Због по сто ја ња осно ва сум ње да су из вр ши ли 
кри вич но де ло не до зво љен про мет ак ци зних 
про из во да, про тив три му шкар ца ста ро сти 22, 
32 и 47 го ди на, у са рад њи са по ре ском по ли ци
јом, би ће под не те кри вич не при ја ве, над ле жним 
ту жи ла штви ма. 

***

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ру ми су, у пре тре су при ват не ку ће и 
по моћ них про сто ри ја на под руч ју Ру ме про на
шли и за пле ни ли укуп но две то не и 483 ки ло гра
ма ду ва на. Осу ше ни ду ван у ли сту те жи не две 
то не и 460 ки ло гра ма, про на ђен је у еко ном ском 
де лу дво ри шта, упа ко ван у ве ћи број ба ла. Та ко
ђе, у пре тре су је про на ђе но и 23 ки ло гра ма 
ре за ног ду ва на. Због по сто ја ња осно ва сум ње 
да је из вр шио кри вич но де ло не до зво ље но 
скла ди ште ње ро бе, у са рад њи са по ре ском 
по ли ци јом, про тив 45го ди шњег му шкар ца би ће 
под не та кри вич на при ја ва над ле жном ту жи ла
штву.

Ла жно пред ста вља ње
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ру ми су под не ли кри вич ну при ја ву 
над ле жном ту жи ла штву, про тив 36го ди шњег 
му шкар ца, због по сто ја ња осно ва сум ње да је 
из вр шио кри вич но де ло ла жно пред ста вља ње. 
Сум ња се да је мо бил ним те ле фо ном по звао 
по ли ци ју, ла жно се пред ста вио као по ли циј ски 
ин спек тор и при ја вио да је фи зич ки на пад нут у 

цен тру гра да. Та ко ђе се сум ња да је пре то га, 
на ру ша вао јав ни ред у ка фи ћу та ко што је вре
ђао и пре тио јед ном го сту, те је про тив ње га под
не та и пре кр шај на при ја ва за вре ђа ње, вр ше ње 
на си ља и прет њу. Пре кр шај на при ја ва под не та је 
и про тив вла сни ка ка фи ћа, због нео ба ве шта ва
ња по ли ци је о на ру ша ва њу јав ног ре да и про да
је ал ко хол них пи ћа пи ја ним го сти ма.  

Из бо ден ми грант
По ли ци ја у Ши ду ухап си ла је др жа вља ни на 

Ал жи ра Б.Х.М. (21) због по сто ја ња осно ва сум
ње да је из вр шио кри вич но де ло по ку шај уби
ства. Сум ња се да је 16. де цем бра око 11 ча со
ва, у при хват ном цен тру Прин ци по вац, за дао 
но жем убод не ра не у пре де лу вра та и сто ма ка 
28го ди шњем др жа вља ни ну Ира на, ко ји је због 
по вре да хо спи та ли зо ван у срем ско ми тро вач кој 
Оп штој бол ни ци. По на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
осум њи че ном је од ре ђе но за др жа ва ње до 48 
ча со ва. Он ће у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при
ја ву би ти до ве ден на са слу ша ње у Ви ше јав но 
ту жи ла штво у Срем ској Ми тро ви ци. 

За бра ње на про да ја 
пе тар ди де ци

Гра ђа нин Срем ске Ми тро ви це за до био је 
те ле сне по вре де при ли ком екс пло зи је пе тар де 
уба че не у ње го во по штан ско сан ду че. По ли ци ја 
је иден ти фи ко ва ла три ма ло лет не осо бе за ко је 
се сум ња да су ба ци ле пе тар ду, о че му је оба ве
штен и ви ши јав ни ту жи лац за ма ло лет ни ке у 
Срем ској Ми тро ви ци. По ли циј ска упра ва у Срем
ској Ми тро ви ци УПО ЗО РА ВА да је за бра ње на 
про да ја ве ли ких пе тар ди, рим ских све ћа и оста
лих пи ро тех нич ких сред ста ва дру гог раз ре да 
де ци и ма ло лет ним осо ба ма. Ова сред ства де ца 
не сме ју ко ри сти ти без над зо ра ро ди те ља. 
Та ко ђе, гра ђа ни се упо зо ра ва ју на евен ту ал не 
опа сно сти и не же ље не по сле ди це ко је мо гу 
на ста ти при ли ком не струч ног и нео пре зног ру ко
ва ња пи ро тех нич ким сред стви ма. Упо тре ба 
пи ро тех нич ких сред ста ва је ЗА БРА ЊЕ НА у 
за тво ре ним про сто ри ја ма, на про сто ри ма где се 
оку пља ве ћи број љу ди, у бли зи ни за па љи вих 
ма те ри ја, у пре во зним сред стви ма. Упо зо ра ва мо 
гра ђа не да не струч но ру ко ва ње пи ро тех ни ком 
мо же иза зва ти по жар, те шке опе ко ти не, глу во ћу, 
сле пи ло, ин ва лид ност. Пи ро тех нич ка сред ства 
мо гу про да ва ти ис кљу чи во фир ме, овла шће не 
за та кву вр сту де лат но сти. По зи ва мо гра ђа не да 
сва евен ту ал на са зна ња о не до зво ље ној про да
ји пи ро тех нич ких сред ста ва у објек ти ма и на 
на чин ко ји ни су за то пред ви ђе ни, при ја ве нај
бли жој по ли циј ској ста ни ци, на те ле фон 192 или 
Оде ље њу за ван ред не си ту а ци је у Срем ској 
Ми тро ви ци на те ле фон 022/614641.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че иза зов не 
си ту а ци је, по треб но 
је да при хва ти те 

од ре ђе ни сте пен ри зи ка у 
по слов ним пре го во ри ма. По не
кад блиц про ве ра мо же да за ва
ра, обра ти те па жњу на раз ли чи
те ко мен та ре и на вре ме за тра
жи те не чи ји са вет. Су срет са јед
ном осо бом за вас пред ста вља 
емо тив ни вр ху нац, али на жа лост 
тај вр ху нац бр же иш че за ва не го 
што би сте то же ле ли. 

БИК: Не успе ва те да 
пред ви ди те не чи ји 
од го вор на за да ту 
те му или да ус по ста

ви те до бар од нос са са рад ни ци
ма. Не ма раз ло га да се по на ша
те пре ви ше раз ме тљи во, већ 
за тра жи те не чи ју мо рал ну или 
ма те ри јал ну по др шку. Парт нер 
ве што иг но ри ше ва ше иде је, 
по ку ша ва те да схва ти те зна че ње 
скри ве них мо ти ва. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Из бе га
вај те пре те ра но екс
по ни ра ње у дру штву 
са рад ни ка. Не ма 

по тре бе да при ча те о ства ри ма 
ко је иза зи ва ју не га тив ну ре ак ци
ју, бо ље је да при хва ти те ком
про ми сну ва ри јан ту. Уоста лом, 
увек по сто ји фак тор про ме не и 
из не на ђе ња. Парт нер се искре но 
тру ди, али не раз у ме нај бо ље 
све ва ше иде је. Из бе га вај те 
си ту а ци је ко је вас до дат но за ма
ра ју. 

РАК: Тре нут но љу бав 
и лич но за до вољ ство 
не иду у за јед нич кој 
ком би на ци ји. По треб

но је да се опре де ли те за прак
тич на ре ше ња. Ис ку ство вас опо
ми ње, да не тре ба ве ро ва ти осо
би о ко јој ва ши са рад ни ци го во ре 
ви ше у не га тив ном кон тек сту. 
При хва ти ли сте па сив ну уло гу у 
од но су пре ма во ље ној осо би, 
уско ро ће те за жа ли ти због сво јих 
ло ших про це на. 

ЛАВ: Не ма раз ло га 
да се по ве де те за 
ла жним ути сци ма 
или да вас не ко за ва

ра ва ве ли ким обе ћа њи ма. Про
ве ра вај те но ве ин фор ма ци је о 
по слов ним при ли ка ма и по тру ди
те се да за шти ти те сво је ин те ре
се. Уко ли ко вас ири ти ра не чи је 
при су ство, са чу вај те при себ ност. 
Кон тро ли ши те им пул сив ну стра
ну сво је при ро де. 

ДЕ ВИ ЦА: Уко ли ко се 
на ла зи те у не кој осе
тљи вој фа зи, пре пу
сти те сво јим са рад

ни ци ма да оба ве те жи или ком
пли ко ва ни ји део по сла. Мо ра те 
има ти до бру про це ну, ко мо же да 
вас за ме ни у од лу чу ју ћем тре
нут ку и у ва жним пре го во ри ма. У 
љу бав ном жи во ту, не мој те 
до зво ли ти свом парт не ру хи ро
ви то по на ша ње. Све има сво ју 
здра ву ме ру и гра ни цу. 

ВА ГА: Не ма те до вољ
но стр пље ња за 
до дат не оба ве зе, али 
по сто је си ту а ци је ко је 

зах те ва ју кре а тив но раз ми шља
ње или фа зу ин ку ба ци је. Ва жно 
је да на што бо љи на чин ускла
ди те сво је же ље и мо гућ но сти. 
Не ко ко је из не на да ушао у ваш 
жи вот у ва ма по бу ђу је емо тив но 
ин те ре со ва ње и до бро рас по ло
же ње. 
 

ШКОР ПИ ЈА: Ком пли
ко ва на си ту а ци ја у 
ко јој се на ла зи те про
из и ла зи из за јед нич

ког по ку ша ја, да се на пра ви пра
вил на де о ба по слов них и фи нан
сиј ских ин те ре са. Не ма по тре бе 
да по на вља те при чу, ко ја иза зи
ва но во не ра зу ме ва ње или 
оштро не го до ва ње у кру гу са рад
ни ка. Раз ми сли те на ко ји на чин 
тре ба да шар ми ра те и да одо
бро во љи те парт не ра. 

СТРЕ ЛАЦ: По ку ша
ва те да им пре си о ни
ра те око ли ну сво јим 
п р е  п о  з н а  т љ и  в и м 

шар мом и раз ли чи тим спо соб но
сти ма. Ипак, све што чи ни те под
се ћа на кла сич но пре у ве ли ча ва
ње. Не успе ва те да од ре ди те 
сво је ме сто или уло гу у по слов
ним пре го во ри ма. Не ма раз ло га 
да кри ти ку је те бли ску осо бу, 
бо ље је да озбиљ ни је ана ли зи
ра те сво је по на ша ње као и про
пи се ко је сте учи ни ли. 

ЈА РАЦ: Из не на да 
уме те да за бли ста те у 
су сре ту са са рад ни
ци ма и да по ну ди те 

не ко нео бич но до бро ре ше ње. 
Има те до бре иде је и ста ло вам је 
да оства ри те за јед нич ке ин те ре
се. Спо соб ност до брог при ла го
ђа ва ња на раз ли чи те усло ве, је 
ну жна за по слов ни успех. Го ди 
вам не чи ја па жња, та ко да упи ја
те сва ку реч ко ју из го ва ра бли ска 
осо ба. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Са мо 
сте тре нут но емо тив
но осе тљи ви. Бу ди те 
ра зум ни, тре нут ни 

не у спех тре ба да вас мо ти ви ше 
на до дат ну упор ност или на же љу 
за пре ва зи ла же њем лич них сла
бо сти. Не чи ја по ру ка мо же да се 
ту ма чи на раз ли чи те на чи не, а за 
вас је исти ни то пре све га оно што 
вам је дра го да чу је те. Ва жно је 
да што бо ље ускла ди те сво је 
ми сли и осе ћа ња. 

РИ БЕ: Же ли те да 
про ме ни те по слов не 
окол но сти и не обра
ћа те па жњу на осо бу 

ко ја вас за ма ра кри ти зер ском 
при чом. Не мо же те сви ма да уго
ди те, али све што чи ни те са 
по зи тив ном тен ден ци јом оста
вља до бар ути сак на ва ше 
са рад ни ке. Осло бо ди те се од 
не ких емо тив них коч ни ца у скла
ду са лич ним по тре ба ма и по ка
жи те до бру во љу. 

VREMEPLOV
21. де цем бар

1993. Пред сед ник Ру си је Бо рис 
Јељ цин рас пу стио Ми ни стар
ство без бед но сти, бив ши КГБ, 
уз обра зло же ње да га ни је бла
го вре ме но упо зо рио на опа
сност раз во ја до га ђа ја у зе мљи 
и за то што ин сти ту ци ју ко ја је 
де це ни ја ма за стра ши ва ла гра
ђа не ни је мо гу ће ре фор ми са ти.

22. де цем бар
1894. Фран цу ски ар ти ље риј ски 
ка пе тан Ал фред Драј фус осу
ђен је на до жи вот ну ро би ју на 
осно ву ла жне оп ту жбе да је 
Нем ци ма про да вао вој не тај не 
и по слат у за твор на Ђа вол ска 
остр ва у Фран цу ској Ги ја ни. 
Под при ти ском јав ног мње ња у 
ко је је био укљу чен и књи жев
ник Емил Зо ла ре ха би ли то ван 
је 1906.

23. де цем бар
1972. Умро со вјет ски кон струк
тор ави о на Ан дреј Ни ко ла је вич 
Ту по љев. Ру ко во дио из ра дом 
ви ше од 100 ти по ва ави о на, 
укљу чу ју ћи бом бар де ре и 
џи нов ски АНТ–20 „Мак сим Гор
ки“. По сле Дру гог свет ског ра та 
кон стру и сао пут нич ке ави о не, 
ме ђу њи ма ТУ–144, пр ви 
су пер со нич ни ави он на све ту. 

24. де цем бар
1944. У Но вом Са ду је иза шао 
пр ви број днев ног ли ста на 
ма ђар ском је зи ку „Са бад Вај
да шаг“, ко ји је у сеп тем бру 
1945. про ме нио на зив у „Ма ђар 
со“.

25. де цем бар
1642. Ро ђен ен гле ски ма те ма
ти чар, фи зи чар и астро ном, 
Исак Њутн, осни вач мо дер не 
фи зи ке. Ње го ва те о ри ја гра ви
та ци је сма тра се јед ном од нај
ве ћих до стиг ну ћа људ ског ума. 
Зна чај на су и ње го ва от кри ћа 
на под руч ју ма те ма ти ке, оп ти
ке, ме ха ни ке и астро но ми је. 
Епо хал ним де лом сма тра се 
ње гов рад „Ма те ма тич ки прин
ци пи фи ло зо фи је при ро де“.

26. де цем бар
2004. У на ле ту плим ног та ла са 
цу на ми ја иза зва ног зе мљо тре
сом ја чи не де вет сте пе ни Рих
те ро ве ска ле не да ле ко од 
ин до не жан ског остр ва Су ма
тре, стра да ло је ви ше сто ти на 
хи ља да љу ди у зе мља ма ре ги
о на: Ма ле зи ја, Ин ди ја, Бан гла
деш, Шри Лан ка, Тај ланд, 
Ин до не зи ја, Мал ди ви, Со ма ли
ја, Тан за ни ја, Сај ше ли, Мјан
мар, Ке ни ја и Ма да га скар. 

27. де цем бар
1822. Ро ђен фран цу ски хе ми
чар и би о лог Луј Па стер. Из у
мео вак ци ну про тив бе сни ла, 
ан трак са и цр ве ног ве тра и 
по сту пак кон зер ви ра ња хра не 
спре ча ва њем раз мно жа ва ња 
бак те ри ја, ка сни је на зван 
па сте ри за ци ја. Осно вао ми кро
би о ло ги ју и сте ре о хе ми ју, 1888. 
ор га ни зо вао ин сти тут, ка сни је 
на зван по ње му. 

HOROSKOP

Сре да, 21.
(8)  де цем бар  

Преп. Па та пи је; Св.апо сто ли 
Со стен, Апо лос и дри ги 

Че твр так, 22.
(9)  де цем бар  

За че ће Све те Ане

Пе так, 23.
(10)  де цем бар  

Св. му че ник Ми на и дру ги с 
њим; Св. Јо ван, Де спот срп ски

Су бо та, 24.
(11)  де цем бар  

Пре по доб ни Да ни ло Стол ник

Не де ља, 25. (12)  де цем бар  
Преп. Спи ри дон Чу до тво рац, 
еп. Три ми тун ски (Ма те ри це)

По не де љак, 26.
(13)  де цем бар  

Све ти му че ник Ев стра ти је; 
Све ти Га ври ло па три јарх срп
ски

Уто рак, 27.
(14)  де цем бар  

Св. му че ни ци Тирс, Лев ки је, 
Фи ли мон, Апо ло ни је и дру ги

Crkveni
kalendar

• Та мо где љу бав вла да, 
не ма ни ве ли ких ни 
ма лих.
• Кад љу бав го во ри, 
ра зум ћу ти.
• Ку пље ну љу бав од мах 
про дај.

Maфини од 
ста рог хле ба 

Са стој ци: 200 г ста рог хле ба, 
150 г пе чу ра ка, 100 г шун ке, 70 г 
фе та си ра, 80 мл мле ка, 3 ја ја, 2 
ка ши ке уља, со, би бер. 

При пре ма: Шам пи њо не из дин
стај те док не омек ша ју. Уму ти те 
ја ја са мле ком па у њих по то пи те 
хлеб исе чен на коц ки це. До бро 
про ме шај те и оста ви те док хлеб 
упи је теч ност. По ме шај те са 
пе чур ка ма, шун ком и фе та си ром 
па пу ни те ка лу пе за ма фи не. 
Пе ци те у рер ни за гре ја ној на 200 
сте пе ни 15ак ми ну та.




